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ค ำขอกูย้ืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

ยื่นวันที่ .........  เดือน ................................  พ.ศ. ................ 

 1.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................ นามสกุล....................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................  อายุ.................ปี  เกิดวันที่....................... 
เดือน........................ พ.ศ. ......... ต าแหน่ง.................................................... วิทยฐานะ ................................  
รับเงินเดือนอันดับ  คศ. ........  เงินเดือน......................... บาท  สถานศึกษา.......................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.............................................. โทรศัพท์....................................  
โทรศัพท์มือถือ............................................  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................................
หรือ  ส านักงาน........................................................................  รับราชการมาแล้ว ............... ปี  และมีอายุราชการ
คงเหลือ............ปี ...........เดือน  (นับแต่วันที่ยื่นค าขอกูย้ืม) 

 2.  ปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่............. 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 
โทรศัพท์มือถือ............................................   

 4.  บุคคลที่สามารถติดต่อได้  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................  
มีความสัมพันธ์เป็น.................................................  โทรศัพท์มือถือ.......................................... ..........................   

 5.  ข้าพเจ้ามีเงินเดือนและเงินได้รายเดือน  จ านวน  .................................  บาท   

 6.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินที่ปรากฏหลักฐานการเป็นหนี้ชัดเจน  และเป็นหนี้ซึ่งก่อไว้ก่อนวันที่ขอกู้ยืม
รวมทั้งสิ้น...................................... บาท  (.............................................................................)  อันได้แก่  หนี้สิน 
ดังต่อไปนี้  (ยกเว้น  สินเชื่อเช่าซื้อ) 
  6.1 หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน................................บาท  ช าระเดือนละ....................บาท 
  6.2 หนี้ธนาคาร จ านวน................................บาท  ช าระเดือนละ....................บาท 
  6.3 หนี้สถาบันการเงิน จ านวน................................บาท  ช าระเดือนละ....................บาท 
  6.4 หนี้บัตรเครดิต จ านวน................................บาท  ช าระเดือนละ....................บาท 
  6.5 หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด จ านวน................................บาท  ช าระเดือนละ....................บาท  
  6.6 หนี้ตามค าพิพากษา  จ านวน................................บาท  ช าระเดือนละ....................บาท 
   ในฐานะผู้ค้ าประกัน   

 
/7. ข้าพเจ้า ... 

ทป. 1 (ฉบับ พ.ศ. 2563)  
ส าหรับศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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 7.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีหนี้สินตามข้อ  6  และมีหลักฐานแห่งมูลหนี้ตามข้อ  8.4  จริง  อันเกิดขึ้น
จากความจ าเป็นและเดือดร้อนในการด ารงชีพ  จึงขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู    
เป็นเงินจ านวน ............................................... บาท  (........................................................................................) 
เพ่ือช าระหนี้  ดังนี้ 
  7.1  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จ านวนที่ช าระ.....................  บาท 
  7.2  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จ านวนที่ช าระ.....................  บาท 
  7.3  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จ านวนที่ช าระ.....................  บาท 
  7.4  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จ านวนที่ช าระ.....................  บาท 
  7.5  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จ านวนที่ช าระ.....................  บาท 
  7.6  หนี้ตามค าพิพากษาในฐานะผู้ค้ าประกัน  จ านวนที่ช าระ.............................................  บาท 
 ข้าพเจ้าตกลงจะช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ เงินทุนหมุนเวียนฯ  เป็นรายเดือน  และ 
จะช าระให้เสร็จภายใน...................... ... งวด  และภายหลังหักเงินเดือนช าระหนี้แก่เงินทุนหมุนเวียนฯ  แล้ว  
ข้าพเจ้าจะเหลือเงินเดือนสุทธิเดือนละ.............................. บาท  ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของเงินเดือนและ
เงินได้รายเดือน 

 8.  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาค าขอกู้ยืมเงินมาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
  8.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกัน  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  2  ชุด 
  8.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  2  ชุด 
   8.3  หลักฐานแสดงการรับจ่ายเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย  6  เดือน  ก่อนวันยื่นค าขอนี้  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  2  ชุด   
  8.4  หลักฐานการกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์  ธนาคาร  สถาบันการเงินอ่ืนตามกฎหมาย  และ
หรือหลักฐานหนี้ตามค าพิพากษาในฐานะผู้ค้ าประกัน  หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้กับบัตรเครดิตหรือ
บัตรสินเชื่อเงินสดที่เป็นหนี้อยู่ก่อนวันที่  17  มกราคม  2563  (หนี้ที่จะช าระตามข้อ 7)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  8.5  หลักฐานแสดงการรับจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ าประกันเดือนล่าสุด 

 9.  ในการกู้ครั้งนี้  ข้าพเจ้ามีหลักประกันซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 
  (   ) กรณีค้ าประกันด้วยบุคคล  (กู้ไม่เกิน  300,000  บาท  ผู้ค้ าประกัน  จ านวน  2  คน  กู้เกินกว่า  
300,000  บาท  ผู้ค้ าประกัน  จ านวน  3  คน)  ดังนี้   
    1.  นาย/นาง/นางสาว................................. นามสกุล......................................  อายุ........ปี
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.............. ............................ รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............  
เงินเดือน.......................บาท  สถานท่ีท างาน...................................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด......................................  โทรศัพท์มือถือ........................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
..............................................................  หรือส านักงาน..............................................................                   
มีอายุราชการคงเหลือ..............ปี .............. เดือน 

 
/2. นาย/ ... 
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    2.  นาย/นาง/นางสาว................................ นามสกุล....................................  อายุ...........ปี
เลขประจ าตัวประชาชน............................................................ .......  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.......................................... รับเงินเดือนอันดั บ คศ. ............  
เงินเดือน..............................บาท  สถานท่ีท างาน...........................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด......................................  โทรศัพท์มือถือ........................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
.............................................................. หรือส านักงาน............................................................. ........................  
มีอายุราชการคงเหลือ............ปี ........... เดือน 
    3.  นาย/นาง/นางสาว................................ นามสกุล....................................  อายุ...........ปี
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง...................................................วิทยฐานะ......................................... . รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............  
เงินเดือน..............................บาท  สถานท่ีท างาน...........................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด......................................  โทรศัพท์มือถือ............. ...........................  สังกัดส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
.............................................................. หรือส านักงาน............................................................. ........................  
มีอายุราชการคงเหลือ............ปี ........... เดือน 

  (   )   กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์ 
     1.  ................................................................................................................................... 
    2.  ................................................................................................................................... 
   3.  ................................................................................................................................... 

 10. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ไม่เป็นผู้ถูกด าเนินการทางวินัย  ไม่เคยกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนมาก่อน  และไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีค าสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์  ข้อความ
ทั้งหมดนี้เป็นความจริง  และเป็นเอกสารหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้อง  มิได้กระท าหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระท า
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  หรือท าเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จแต่อย่างใด  และหากข้าพเจ้าได้รับ
อนุมัติให้กู้ยืม  ข้าพเจ้าตกลงจะไปท าสัญญากู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกำรนี้  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินเดือน  เงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำ 
มีสิทธิได้รับโดยชอบด้วยกฎหมำยจำกทำงรำชกำร  เพื่อช ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินทุกประกำรด้วย  
และขอรับรองว่ำจะไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือขอวงเงินเพิ่มจำกสถำบันกำรเงินที่ได้รับช ำระหนี้แล้ว  ตำมข้อ 7   
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอกู้ยมื 
    (.................................................................) 
     
    (ลงชื่อ).............................................................สามี/ภรรยาผู้ใหค้วามยนิยอม 

ค ารับรอง ... 
 

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น  (เก่ียวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ยื่นค าขอกู้ยืม) 

  
/ค ารับรอง... 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ     
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่ำงถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  ไม่เป็นผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย  และไม่เป็นผู้ที่
ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลำย  หรือมีค ำสั่งศำลให้พิทักษ์ทรัพย์  ข้อความทั้งหมดนี้ เป็นความจริง  และเป็นเอกสาร
หลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้อง  มิได้กระท าหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระท าปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  หรือท าเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จแต่อย่างใด  และหากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้ยืม   ข้าพเจ้าตกลงจะไปท าสัญญากู้ยืมเงิน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในการนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินทุกประการด้วย  และขอรับรองว่า   
จะไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือขอวงเงินเพ่ิมจากสถาบันการเงินที่ได้รับช าระหนี้แล้ว  ตามข้อ 7   
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอกู้ยืม  
    (.................................................................) 
     
    (ลงชื่อ)........................................... ..............สามี/ภรรยาผู้ให้ความยินยอม 
    (.................................................................) 
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ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น  (เก่ียวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ยื่นค าขอกู้ยืม) 

 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นาย / นาง / นางสาว............................................................. ..... 
ขอรับรองว่า  ผู้ขอกู้ยืมมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  (   )  พอใช้  (   )  ดี  (   )  ดีมาก  และพิจารณา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมแล้วเห็นว่า  ข้อมูลที่ระบุไว้ในค าขอกู้ยืมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
กู้ยืมเป็นความจริง   
 ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานศึกษาเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะก ากับ  ติดตามการหักเงินเดือน  
เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใดของผู้กู้ยืมช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  ทุกเดือน  จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  
เพ่ือไม่ให้เกิดหนี้ค้างช าระในอนาคต 
 
    (ลงชื่อ)..............................................................  

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

    ต าแหน่ง............................................................  
    วันที่ ................................................................. 
 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป 

 (   )  ควรอนุมัติ 

 (   )  ไม่ควรอนุมัติ 
 
    (ลงชื่อ).............................................................. 

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

    ต าแหน่ง............................................................  
    วันที่ ..................................... ............................ 
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