
แบบคําขอการผ�อนผันการชําระเงินคืนกองทุน 
ทําท่ี      

วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   
เรียน     ผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยมื          บมจ.ธนาคารกรุงไทย     ธนาคารอิสลามแห&งประเทศไทย 

1. ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     
� ท่ีอยู&ตามทะเบียนบ�าน เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร      

ห�องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย4   E-Mail          

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร      
ห�องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย4   โทรศัพท4 (บ�าน)   โทรศัพท4 (มือถือ)     

2. ป;จจุบันข�าพเจ�าประกอบอาชีพ   ตําแหน&ง    รายได�เดือนละ       บาท 
ช่ือสถานท่ีทํางาน       ท่ีตั้งเลขท่ี   หมู&ท่ี   
หมู&บ�าน/อาคาร    ช้ัน ตรอก/ซอย   ถนน    
ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย4   โทรศัพท4 (ท่ีทํางาน)     ต&อ    

3. ข�าพเจ�ามีความประสงค4ขอผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุน โดยการขอผ&อนผันครั้งน้ีเป@นครั้งท่ี  เน่ืองจาก 
  3.1 เป@นผู�ไม&มีรายได� 

  3.2 เป@นผู�มีรายได�ไม&เกิน 8,008 บาท/เดือน  
3.3 เป@นผู�ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงภัยจากสงคราม หรือจลาจล     
ซึ่งทรัพย4สินได�รับความเสียหายอย&างรุนแรง  
3.4 เป@นผู�มีรายได�ถดถอย หรือมีความจําเป@นต�องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปGวย หรือพิการ 
3.5 เหตุอ่ืนใดท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดให�เป@นรายบุคคลตามความเหมาะสม 

4. การผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุน ผู�กู�ยืมเงินจะต�องเป@นผู�ท่ีครบกําหนดชําระหน้ีและไม&เป@นผู�ผดินัดชําระหน้ีตามสัญญากู�ยืมเงิน 
โดยต�องยื่นขอผ&อนผันไม&น�อยกว&า 60 วัน ก&อนครบกําหนดชําระหน้ี  

5. สําหรับข�อ 3.1-3.3 ให�ผ&อนผันได�ไม&เกิน 2 คราว ๆ  ละไม&เกิน 1 ปK รวมแล�วไม&เกิน 2 ปK นับจากวันท่ีได�รับอนุมัติ  
    สําหรับข�อ 3.4 เมื่อผู�กู�ยืมเงินได�รับการอนุมัติให�ผ&อนผันแล�ว ผู�กู�ยืมเงินจะต�องทําบันทึกข�อตกลงต&อท�ายสัญญากู�ยืมเงินกับกองทุน

ต&อไป ซึ่งบันทึกข�อตกลงดังกล&าวถือเป@นส&วนหน่ึงของสัญญากู�ยืมเงิน จะต�องมีลายมือช่ือผู�คํ้าประกันให�ความยินยอมให�ผ&อนผัน
โดยผู�กู�ยืมเงินยอมรับเง่ือนไขใหม&ท่ีได�รับการผ&อนผันให�ขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ4ท่ีกองทุนกําหนดในการชําระเงินคืน
กองทุน โดยให�ผู�กู�ยืมเงินชําระหน้ีเป@นรายเดือน หากผู�กู�ยืมเงินผิดนัดชําระหน้ีตามบันทึกข�อตกลงในเดือนใดเดือนหน่ึง             
ให�การขยายระยะเวลาน้ันเป@นอันสิ้นผล ผู�กู�ยืมเงินต�องชําระหน้ีให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญากู�ยืมเงินเดิม และต�องเสีย
เบ้ียปรับและค&าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชําระหน้ีในอัตราร�อยละ 1.5 ต&อเดือน ของจํานวนเงินท่ีค�างชําระตลอดระยะเวลาท่ีผิดนัด 

ลงช่ือ     (ผู�กู�ยืมเงิน) 
       (     ) 

หมายเหตุ : 1) ต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�กู�ยืมเงินและผู�คํ้าประกนัทุกราย โดยให�ผู�กู�ยืมเงินและผู�คํ้าประกัน   
ทุกรายลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง หากผู�คํ้าประกันเสียชีวิตให�ใช�สําเนาใบมรณบัตรแทน โดยผู�กู�ยืมเงินลงนามรับรองสําเนา
ถูกต�องในสําเนาใบมรณบัตรนั้น 

   2) ผู�คํ้าประกันทุกรายต�องลงนามในเอกสาร หากไม�ลงนามหรือลงนามไม�ครบทุกราย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์      
ไม�พิจารณาการย่ืนขอผ�อนผันการชําระเงินคืนกองทุน 

สําหรับผู้กู้ ยืมเงินและผู้ คํ �าประกนักรอกและลงนาม 

กยศ/กรอ. ���/ � 
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ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 1 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 2 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 3 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 4 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

 
 

 



หนังสือรับรองผู�กู�ยืมเงิน 
ทําท่ี      

วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว)                    ได� ทํ าสัญญากู� ยืมเงินจากกองทุนเงินให� กู� ยื มเพ่ือการศึกษา             
และถึงกําหนดชําระหน้ีคืนตามสัญญาแล�ว แต-เน่ืองจากมีเหตุบางประการทําให�ผู�กู�ยืมเงินยังไม-สามารถชําระหน้ีคืนได�ตามกําหนด      
ซึ่งผู�กู�ยืมเงินมีความประสงค2ขอให�กองทุนพิจารณาคําขอผ-อนผันการชําระเงินคืนกองทุน 

ข� าพ เจ� า                                              อายุ       ป5  ตําแหน- ง                                             

สถาน ท่ี ทํางาน                                                                โทรศัพท2 (มือถือ)             

ท่ีอยู-สถานท่ีทํางาน เลขท่ี   หมู-ท่ี       หมู-บ�าน/อาคาร    ช้ัน  
ตรอก/ซอย     ถนน        
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย2  E-Mail     โทรศัพท2 (ท่ีทํางาน)        ต-อ   

 ขอรับรองว-า (นาย/นาง/นางสาว)                                         มี เหตุผล อันสมควรได� รั บ   
การพิจารณาคําขอผ-อนผันการชําระเงินคืนกองทุนด�วยเหตุ ดังน้ี                
  เป>นผู�ไม-มีรายได� โดยป?จจุบันผู�กู�ยืมเงินยังมิได�ประกอบอาชีพใดๆ และไม-มีรายได�จากแหล-งอ่ืนใด 

  เป>นผู�มีรายได�ไม-เกิน 8,008 บาท/เดือน ป?จจุบันผู�กู�ยืมเงินประกอบอาชีพ                                        
                     รายได�                  บาท/เดือน สถานท่ีทํางาน                                          
   ท่ีอยู-ท่ีทํางาน                   โทรศัพท2 (ท่ีทํางาน)     ต-อ   

เป>นผู�ประสบภัยพิบัติจาก         อัคคีภัย          อุทกภัย         วาตภัย          ภัยจากสงคราม         จลาจล               
        ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ คือ                                   ซึ่งทรัพย2สินได�รับความเสียหายอย-างรุนแรง  
เป>นผู�มี        รายได�ถดถอย        มีความจําเป>นต�องดูแลบุคคลในครอบครัว (เลือกใช�สิทธ์ิได�ข�อใดข�อหน่ึง) 
ซึ่ง       ชราภาพ   ราย         ปFวย   ราย         พิการ  ราย (เลือกใช�สิทธ์ิ
ได�มากกว-าหน่ึงข�อตามข�อเท็จจริง) 
โดยบุคคลดังกล-าวท่ีผู�กู�ยืมเงินต�องดูแล มีความสัมพันธ2กับผู�กู�ยืมเงินในสถานะคือ     
(ระบุได�มากกว-าหน่ึงบุคคลหน่ึงสถานะตามข�อเท็จจริง)                       
เหตุอ่ืนใดท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดให�เป>นรายบุคคลตามความเหมาะสม 

ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว-า ข�อความดังกล-าวข�างต�นเป>นความจริง หากปรากฏภายหลังว-าได�มีการรับรองข�อความ   
อันเป>นเท็จ ข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชอบต-อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก-กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

ลงช่ือ      (ผู�รับรอง) 
                                                             ช่ือตัวบรรจง  (      ) 
                                                                ตําแหน-ง             
 
หมายเหตุ : 1) กรณีท่ีรับรองโดยหน�วยงานของรัฐ จะต�องประทับตราของหน�วยงานของรัฐนัน้ลงในหนังสือรับรองผู�กู�ยืมฉบับนี้มาด�วย  
  2) กรณีท่ีรับรองโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จะต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐพร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�องมาด�วย 
 
 
 

สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐกรอกและลงนาม 

กยศ./กรอ  !"/#  



2 

 

3) การรับรองนี้จะมีผลใช�เพ่ือขอผ�อนผันได� โดยผู�รับรองต�องเป2นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตร

ประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” หมายความว�า  

(1) ข�าราชการการเมืองตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการการเมือง 

(2) ข�าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร 

(3) ข�าราชการครตูามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการคร ู

(4) ข�าราชการตํารวจตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการตํารวจ 

(5) ข�าราชการทหารตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร 

(6) ข�าราชการฝFายตลุาการตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการฝFายตลุาการ 

(7) ข�าราชการฝFายรัฐสภาตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการฝFายรัฐสภา 

(8) ข�าราชการฝFายอัยการตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการฝFายอัยการ 

(9) ข�าราชการพลเรือนตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 

(10) ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั 

(11) สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

(12) สมาชิกสภาท�องถ่ินและหรือผู�บรหิารท�องถ่ิน ตามกฎหมายว-าด�วยองค2การบริหารส-วนจังหวัด กฎหมาย   

ว-าด�วยเทศบาล กฎหมายว-าด�วยสขุาภิบาล กฎหมายว-าด�วยสภาตําบลและองค2การบริหารส-วนตําบล    

และกฎหมายว-าด�วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(13) ข�าราชการหรือพนักงานองค2การบริหารส-วนท�องถ่ิน ตามกฎหมายว-าด�วยองค2การบริหารส-วนจังหวัด 

กฎหมายว-าด�วยเทศบาล กฎหมายว-าด�วยสุขาภิบาล กฎหมายว-าด�วยสภาตําบลและองค2การบริหารส-วน

ตําบล และกฎหมายว-าด�วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(14) กํานัน ผู�ใหญ-บ�าน แพทย2ประจําตาํบล สารวัตรกํานัน และผู�ช-วยผู�ใหญ-บ�าน 

(15) เจ�าหน�าท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค2การของรัฐ หรือองค2การมหาชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญตัิ

หรือพระราชกฤษฎีกา 

(16) ข�าราชการ พนักงาน หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�เป>นเจ�าหน�าท่ีของรัฐตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

“เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับบําเหน็จบํานาญ” หมายความว-า เจ�าหน�าท่ีของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ�นจาก

ตําแหน-งโดยมีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว-าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กฎหมายว-าด�วย

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กฎหมายว-าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส-วนท�องถ่ิน และกฎหมาย

ว-าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอ่ืนใดอันเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญ     

ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

4) หนังสือรับรองผู�กู�ยืมเงินฉบับนี้ให�มีผลใช�ได�ไม�เกิน 1 ป; นับแต�วันท่ีผู�กู�ยืมเงินได�รับการอนุมัติให�ผ�อนผันการ     

ชําระเงินคืนกองทุน 
 

 


