สําหรับผู้ก้ ยู ืมเงินและผู้คําประกันกรอกและลงนาม
กยศ/กรอ. /

แบบคําขอการผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน
วันที่
เรียน

ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู&ตามทะเบียนบาน เลขที่
หองพักเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย4
E-Mail
ที่อยู&ป;จจุบันที่ติดต&อได เลขที่
หองพักเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย4
โทรศัพท4 (บาน)
2. ป;จจุบันขาพเจาประกอบอาชีพ
ชื่อสถานที่ทํางาน
หมู&บาน/อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย4

หมู&ที่

หมู&ที่

ทําที่
เดือน
พ.ศ.
ธนาคารอิสลามแห&งประเทศไทย

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมู&บาน/อาคาร
ถนน
จังหวัด
หมู&บาน/อาคาร
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท4 (มือถือ)

ตําแหน&ง

รายไดเดือนละ
หมู&ที่
ถนน

ที่ตั้งเลขที่
ชั้น
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท4 (ที่ทํางาน)

บาท

จังหวัด
ต&อ

3. ขาพเจามีความประสงค4ขอผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุน โดยการขอผ&อนผันครั้งนี้เป@นครั้งที่
เนื่องจาก
3.1 เป@นผูไม&มีรายได
3.2 เป@นผูมีรายไดไม&เกิน 8,008 บาท/เดือน
3.3 เป@นผูประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงคราม หรือจลาจล
ซึ่งทรัพย4สินไดรับความเสียหายอย&างรุนแรง
3.4 เป@นผูมีรายไดถดถอย หรือมีความจําเป@นตองดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปGวย หรือพิการ
3.5 เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการกําหนดใหเป@นรายบุคคลตามความเหมาะสม
4. การผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุน ผูกูยืมเงินจะตองเป@นผูที่ครบกําหนดชําระหนี้และไม&เป@นผูผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน
โดยตองยื่นขอผ&อนผันไม&นอยกว&า 60 วัน ก&อนครบกําหนดชําระหนี้
5. สําหรับขอ 3.1-3.3 ใหผ&อนผันไดไม&เกิน 2 คราว ๆ ละไม&เกิน 1 ปK รวมแลวไม&เกิน 2 ปK นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
สําหรับขอ 3.4 เมื่อผูกูยืมเงินไดรับการอนุมัติใหผ&อนผันแลว ผูกูยืมเงินจะตองทําบันทึกขอตกลงต&อทายสัญญากูยืมเงินกับกองทุน
ต&อไป ซึ่งบันทึกขอตกลงดังกล&าวถือเป@นส&วนหนึ่งของสัญญากูยืมเงิน จะตองมีลายมือชื่อผูค้ําประกันใหความยินยอมใหผ&อนผัน
โดยผูกูยืมเงินยอมรับเงื่อนไขใหม&ที่ไดรับการผ&อนผันใหขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ4ที่กองทุนกําหนดในการชําระเงินคืน
กองทุ น โดยใหผู กู ยื ม เงิ น ชํ า ระหนี้ เ ป@ น รายเดื อ น หากผู กู ยื ม เงิ น ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ต ามบั น ทึ ก ขอตกลงในเดื อ นใดเดื อ นหนึ่ ง
ใหการขยายระยะเวลานั้นเป@นอันสิ้นผล ผูกูยืมเงินตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินเดิม และตองเสีย
เบี้ยปรับและค&าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชําระหนี้ในอัตรารอยละ 1.5 ต&อเดือน ของจํานวนเงินที่คางชําระตลอดระยะเวลาที่ผิดนัด
ลงชื่อ

(ผูกูยืมเงิน)
(
)
หมายเหตุ : 1) ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ําประกันทุกราย โดยใหผูกูยืมเงินและผูค้ําประกัน
ทุกรายลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หากผูค้ําประกันเสียชีวิตใหใชสําเนาใบมรณบัตรแทน โดยผูกูยืมเงินลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองในสําเนาใบมรณบัตรนั้น
2) ผูค้ําประกันทุกรายตองลงนามในเอกสาร หากไมลงนามหรือลงนามไมครบทุกราย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมพิจารณาการยื่นขอผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน
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ผูค้ําประกัน คนที่ 1
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู&ป;จจุบันที่ติดต&อได เลขที่
หมู&ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท4 (บาน)
โทรศัพท4 (มือถือ)
ซึ่งเป@นผูค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)
ตกลงยินยอมดวยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมู&บาน/อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย4
E-Mail

ลงชื่อ

(ผูค้ําประกัน)
)

(
ผูค้ําประกัน คนที่ 2
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู&ป;จจุบันที่ติดต&อได เลขที่
หมู&ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท4 (บาน)
โทรศัพท4 (มือถือ)
ซึ่งเป@นผูค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)
ตกลงยินยอมดวยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมู&บาน/อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย4
E-Mail

ลงชื่อ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมู&บาน/อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย4
E-Mail

ลงชื่อ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมู&บาน/อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย4
E-Mail

ลงชื่อ
(

หองพักเลขที่

(ผูค้ําประกัน)
)

(
ผูค้ําประกัน คนที่ 4
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู&ป;จจุบันที่ติดต&อได เลขที่
หมู&ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท4 (บาน)
โทรศัพท4 (มือถือ)
ซึ่งเป@นผูค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)
ตกลงยินยอมดวยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว

หองพักเลขที่

(ผูค้ําประกัน)
)

(
ผูค้ําประกัน คนที่ 3
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู&ป;จจุบันที่ติดต&อได เลขที่
หมู&ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท4 (บาน)
โทรศัพท4 (มือถือ)
ซึ่งเป@นผูค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)
ตกลงยินยอมดวยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว

หองพักเลขที่

หองพักเลขที่

(ผูค้ําประกัน)
)

สําหรับหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าทีของรัฐกรอกและลงนาม
กยศ./กรอ !"/#

หนังสือรับรองผูกูยืมเงิน
วันที่

ทําที่
เดือน

พ.ศ.

ดวย (นาย/นาง/นางสาว)
ไดทํ าสั ญญากู ยื มเงิ นจากกองทุ นเงิ นใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษา
และถึงกําหนดชําระหนี้คืนตามสัญญาแลว แต-เนื่องจากมีเหตุบางประการทําใหผูกูยืมเงินยังไม-สามารถชําระหนี้คืนไดตามกําหนด
ซึ่งผูกูยืมเงินมีความประสงค2ขอใหกองทุนพิจารณาคําขอผ-อนผันการชําระเงินคืนกองทุน
ขาพเจา

อายุ

สถานที่ ทํา งาน

ป5 ตํา แหน- ง
โทรศั พ ท2 (มือถือ)

ที่อยู-สถานที่ทํางาน เลขที่
หมู-ที่
หมู-บาน/อาคาร
ชั้น
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย2
E-Mail
โทรศั พ ท2 (ที่ทํางาน)
ต-อ
ขอรับรองว-า (นาย/นาง/นางสาว)
มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรไดรั บ
การพิจารณาคําขอผ-อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดวยเหตุ ดังนี้
เป>นผูไม-มีรายได โดยป?จจุบันผูกูยืมเงินยังมิไดประกอบอาชีพใดๆ และไม-มีรายไดจากแหล-งอื่นใด
เป>นผูมีรายไดไม-เกิน 8,008 บาท/เดือน ป?จจุบันผูกูยืมเงินประกอบอาชีพ
รายได
บาท/เดือน สถานที่ทํางาน
ที่อยู-ที่ทํางาน
โทรศั พ ท2 (ที่ทํางาน)
ต-อ
เป>นผูประสบภัยพิบัติจาก
อัคคีภัย
อุทกภัย
วาตภัย
ภัยจากสงคราม
จลาจล
ภัยธรรมชาติอื่นๆ คือ
ซึ่งทรัพย2สินไดรับความเสียหายอย-างรุนแรง
เป>นผูมี
รายไดถดถอย
มีความจําเป>นตองดูแลบุคคลในครอบครัว (เลือกใชสิทธิ์ไดขอใดขอหนึ่ง)
ซึ่ง
ชราภาพ
ราย
ปFวย
ราย
พิการ
ราย (เลื อ กใชสิ ท ธิ์
ไดมากกว-าหนึ่งขอตามขอเท็จจริง)
โดยบุคคลดังกล-าวที่ผูกูยืมเงินตองดูแล มีความสัมพันธ2กับผูกูยืมเงินในสถานะคือ
(ระบุไดมากกว-าหนึ่งบุคคลหนึ่งสถานะตามขอเท็จจริง)
เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการกําหนดใหเป>นรายบุคคลตามความเหมาะสม
ขาพเจาขอรับรองและยืนยันว-า ขอความดังกล-าวขางตนเป>นความจริง หากปรากฏภายหลังว-าไดมีการรับรองขอความ
อันเป>นเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบต-อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก-กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ
ชื่อตัวบรรจง (
ตําแหน-ง

(ผูรับรอง)
)

หมายเหตุ : 1) กรณีที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐ จะตองประทับตราของหนวยงานของรัฐนัน้ ลงในหนังสือรับรองผูกูยืมฉบับนี้มาดวย
2) กรณีที่รับรองโดยเจาหนาที่ของรัฐ จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาดวย
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3) การรับรองนี้จะมีผลใชเพื่อขอผอนผันได โดยผูรับรองตองเป2นเจาหนาที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา
(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการการเมือง
(2) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
(3) ขาราชการครูตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการครู
(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการตํารวจ
(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการทหาร
(6) ขาราชการฝFายตุลาการตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการฝFายตุลาการ
(7) ขาราชการฝFายรัฐสภาตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการฝFายรัฐสภา
(8) ขาราชการฝFายอัยการตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการฝFายอัยการ
(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายว-าดวยองค2การบริหารส-วนจังหวัด กฎหมาย
ว-าดวยเทศบาล กฎหมายว-าดวยสุขาภิบาล กฎหมายว-าดวยสภาตําบลและองค2การบริหารส-วนตําบล
และกฎหมายว-าดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(13) ขาราชการหรือพนักงานองค2การบริหารส-วนทองถิ่น ตามกฎหมายว-าดวยองค2การบริหารส-วนจังหวัด
กฎหมายว-าดวยเทศบาล กฎหมายว-าดวยสุขาภิบาล กฎหมายว-าดวยสภาตําบลและองค2การบริหารส-วน
ตําบล และกฎหมายว-าดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(14) กํานัน ผูใหญ-บาน แพทย2ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูช-วยผูใหญ-บาน
(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค2การของรัฐ หรือองค2การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา
(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเป>นเจาหนาที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ” หมายความว-า เจาหนาที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพนจาก
ตําแหน-งโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว-าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายว-าดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายว-าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส-วนทองถิ่น และกฎหมาย
ว-าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอืน่ ใดอันเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ
ของเจาหนาที่ของรัฐ
4) หนังสือรับรองผูกูยืมเงินฉบับนี้ใหมีผลใชไดไมเกิน 1 ป; นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับการอนุมัติใหผอนผันการ
ชําระเงินคืนกองทุน

