
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
     

  
 
 
 

        
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

                                 แบบค าขอพักช าระต้นเงนิกู้และขยายเวลาช าระหนี ้ 
        เขียนที.่....................................................... 

          วนัท่ี.................................................................................. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั 

 ข้าพเจ้า...................................................……........…..........สมาชิกเลขทะเบียน...................................อายุ……...........ปี 

เป็น   ข้าราชการ  ลกูจ้างประจ า    พนกังานราชการ    อ่ืนๆ ......................................... ต าแหน่ง.........................…………… 
สงักดั.........................................................................เงินเดือน................................บาท ท่ีอยู่เลขท่ี............................หมู่ท่ี..…......... 
ต าบล/แขวง...…….........……...…......อ าเภอ/เขต........…..........……………..........จงัหวดั……………….…….......................... 

โทรศพัท์...............................................................ข้าพเจ้า   ไม่มีคูส่มรส   มีคูส่มรส  
ข้าพเจ้าได้กู้ เงินจากสหกรณ์ประเภทเงินกู้สามญั รายละเอียดดงันี ้
1. เงินกู้สญัญาเลขท่ี ............................ ลงวนัท่ี ..............................................จ านวนเงิน.…………......…..........……..บาท 

(................................................................................................................................................... ..............................)    
2. เงินกู้สญัญาเลขท่ี ............................ ลงวนัท่ี ..............................................จ านวนเงิน.…………......…..........……..บาท 

(........................................................................... ........................................................................ ..............................)    
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพกัช าระต้นเงินกู้และขยายระยะเวลาการช าระหนี ้เป็นเวลา 3 เดือน  
   แบบค าขอพกัช าระต้นเงินกู้และขยายเวลาช าระหนีฉ้บบันีใ้ห้ถือเป็นส่วนหนึง่ของหนงัสือกู้ เงินกู้สามญั ทัง้นีไ้ม่เป็นการแปลงหนีใ้หม่                                    
แตเ่ป็นเพียงการพกัช าระต้นเงินกู้และการปรับขยายจ านวนงวดช าระหนี ้ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวติและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึน้ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไม่เป็นผู้ถกูฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแตอ่ย่างใด   
และไม่อยู่ในระหวา่งการสอบสวนทางวินยัต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ได้จดัท าหนงัสือฉบบันี ้และยินยอมปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีสหกรณ์ก าหนดทกุประการ 

             ลงชื่อ   ..................………..................................  ผู้ขอกู้                 

              (……………………………….……………) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส าหรับเจ้าหน้าที่    สมาชิกมคีณุสมบตัิตามประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ฉบบัท่ี 25/2563 เห็นสมควรให้พกัช าระหนี ้ 

สญัญาเลขที.่...................................................  และสญัญาเลขที่ ................................................... 

 
....................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์    ....................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(............................................................)                        (............................................................) 

    ....................................................... ผู้จดัการ 
                (............................................................) 
 

ได้รับการอนมุตัจิากการประชมุคณะกรรมการเงินกู้  ชดุที่ 72  ครัง้ที่ ................ เมื่อวนัท่ี  ...................................................... 
 

....................................................... คณะกรรมการเงินกู้ 
              (............................................................) 

 

รับท่ี............................................ 
วนัท่ี............/................/.............. 



 
 
 

 

 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

บันทกึแนบท้ายหนังสือกู้เงนิกู้สามัญ 
(พักช าระต้นเงนิกู้และขยายเวลาช าระหนี)้ 

                                                                                              วนัท่ี............................................................................ 

         ข้าพเจ้า....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...............................อาย ุ............ปี 
ต าแหนง่……………………………………………..สงักดั………………………………….อยูบ้่านเลขท่ี………………..……..……. 
ถนน................................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ/เขต.....…….................จงัหวดั..............................…………….. 
ขอท าหนงัสอืพกัช าระหนีต้้นเงินกู้และขยายเวลาช าระหนีต้้นเงินกู้  ให้ไว้กบัสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั เพื่อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ  1.  ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้ เงินกู้สามญัจากสหกรณ์ฯ  ดงันี ้
            1.1 หนงัสอืกู้ เงินกู้สญัญาเลขที่ ................................. ลงวนัท่ี ................................................................ 
จ านวนเงินกู้   .................................... บาท  (.....................................................................................)  ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้ 
พร้อมดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน งวดละ ......................................  บาท เป็นเวลา ........................... งวด   
และขณะนีย้งัมีหนีท้ีต้่องช าระสหกรณ์ฯ จ านวนเงินทัง้สิน้  ................................................  บาท 
 (..................................................................................................................................)    
                                        1.2 หนงัสอืกู้ เงินกู้สญัญาเลขที่ ................................. ลงวนัท่ี ............................................................. 
จ านวนเงินกู้   .................................... บาท  (.....................................................................................)  ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้  
พร้อมดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน งวดละ ......................................  บาท เป็นเวลา ........................... งวด   
และขณะนีย้งัมีหนีท้ีต้่องช าระสหกรณ์ฯ จ านวนเงินทัง้สิน้  ................................................  บาท 
 (..................................................................................................................................)    

คณะกรรมการเงินกู้ ได้พิจารณาอนมุตัิให้ข้าพเจ้าพกัช าระต้นเงินกู้และขยายเวลาช าระหนีเ้ป็นเวลา 3 เดือน  ตัง้แต ่
เดือน.............................................ถึงเดือน.....................................พ.ศ.  2563                                   
  ข้อ 2.  ข้าพเจ้าตกลงพกัช าระหนีต้้นเงินกู้และขยายเวลาช าระหนีต้้นเงินกู้ออกไปเป็นเวลา 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีท า 
หนงัสอืฉบบันีเ้ป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  หากข้าพเจ้าผิดสญัญาตามข้อ 2.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่เงินกู้นีเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนโดยสิน้เชิง 
  ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่บนัทกึแนบท้ายหนงัสอืกู้ เงินกู้สามญัฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนงัสอืกู้ เงินกู้สญัญา 
เลขที ่.............................ลงวนัที่.......................................... และเลขที่ .............................ลงวนัท่ี............................................... 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้กู้  
     (....................................................)  

ลงช่ือ.......................................................พยาน   
                            (..................................................)     
         ต าแหนง่.................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.................... 

ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ผู้ เขียน 
                            (..................................................) 



 

         
   

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
หนังสือแสดงความยนิยอมค า้ประกันเงินกู้สามัญ 
(พักช าระต้นเงนิกู้และขยายเวลาช าระหนี)้ 

 
              เขียนท่ี............................................................. 
             วนัท่ี.........................................................…................. 

 ข้าพเจ้า.................................………………………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….......…....... อาย…ุ...................ปี   

เลขประจ าตวัประชาชน -   -    - -  ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบท้ายหนงัสือนี ้อาชีพ   ข้าราชการ                          

  พนกังานราชการ   ลกูจ้างประจ า   ผู้ รับบ านาญ  อื่น ๆ (ระบ)ุ.....................................................................................
ต าแหน่ง...............................................เงินเดือน............................บาท  ช่ือหน่วยงาน......................................................... 
ท่ีตัง้หน่วยงาน อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั................................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั บ้านเลขท่ี................หมูท่ี่...................ถนน...............................ต าบล/แขวง……….......…................................ 
อ าเภอ/เขต…..…………….....…จงัหวดั….…………...………....โทรศพัท์……….……..……….... 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนั นาย/นาง/น.ส. ................................................................ เลขทะเบียน ....................... 
ซึง่กู้ เงินจากสหกรณ์ตามหนงัสอืกู้ เงินกู้สญัญาเลขท่ี ..................................ลงวนัท่ี.......................................................... 
และหนงัสือกู้ เงินกู้สญัญาเลขท่ี ............................................ลงวนัท่ี ....................................................  

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้กู้ซึง่ข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัอยู่ ท าการพกัช าระต้นเงินกู้  และขยายเวลาช าระหนีก้บัสหกรณ์  
ตามมติของคณะกรรมการเงินกู้ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน  ซึง่ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค า้ประกนัหนีด้งักลา่วยินยอมค า้ประกนัผู้กู้  
ในทกุกรณี และหนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันีไ้มเ่ป็นการแปลงหนีใ้หมแ่ละให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของหนงัสือค า้ประกนัเงินกู้สญัญา
เลขท่ี.................................ลงวนัท่ี........................................ และหนงัสือค า้ประกนัเงินกู้สญัญา เลขท่ี................................... 
ลงวนัท่ี.......................................ซึง่ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความทัง้หมดและเข้าใจดี  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
 
 
                                       ลงช่ือ   ................................................................  ผู้ค า้ประกนั 

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

                            ลงช่ือ   ................................................................ พยาน 

                     (..............................................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................................สมาชิกเลขทะเบียน............... 


