
 

 

 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
 แบบค าขอปรับโครงสร้างหนี้ 

         เขียนที่ ..............................................
               วันที…่…………………………………..………….… 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการ  

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………..…………..สมาชิกเลขทะเบียน…..………….……….. 
อายุ………..ปี เป็น    ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง…………………………………..………………………….............. 
เงินเดือน………………..………….บาท  สังกัด………………………..…………………………………………………………..……………………  
บ้านเลขท่ี………………ถนน……………….…........ต าบล/แขวง…………….…………………....อ าเภอ/เขต…….……………..………….
จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท.์........................................................... 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้ 
   ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัขของหนังสือกู้เงิน  (ขยาย 180 งวด) 
ตามหนังสือเงินกู้ เลขที่………………………………เมื่อวันที่….…………………………  จ านวนเงิน………..…….............................บาท  
ก าหนดช าระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยงวดรายเดือนทุกเดือนงวดละ…………..................บาท  รวม………………งวด 
  ปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการรวมหนี้ทุกสัขขา (240 งวด) ดังนี้  
  1. หนังสือกู้ท่ี.............................. ลงวันที่.............…………............... 
  2. หนังสือกู้ท่ี.............................. ลงวันที่.........................…………... 
  3. หนังสือกู้ท่ี.............................. ลงวันที่.........................…………... 
  4. หนังสือกู้ท่ี.............................. ลงวันที่.........................…………... 
  5. หนังสือกู้ท่ี.............................. ลงวันที่.........................…………... 
  6. หนังสือกู้ท่ี.............................. ลงวันที่.........................…………... 
 
  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   1. หนังสือปรับโครงสร้างหนี้ 
   2. หนังสือแสดงความยินยอมค้ าประกันเงินกู้สามัข 
   3. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

     ขอแสงความนับถือ 
 
                 ลงชื่อ  .......................................................  สมาชิก 

     (…………………………………………) 

 

 



       

 
 

สหกรณข์้าราชการสหกรณ ์ จ ากัด 
หนังสือปรับโครงสร้างหนี้ 

 
                                                                                     วนัที่........................................................... 

 
        ขา้พเจา้ .................................................................... สมาชิกเลขทะเบียน .............................  
ขา้ราชการบ านาญ ส านกังานสหกรณจ์งัหวดั………………… เลขประจ าตวัประชาชน ………………………. 
 ที่อยู่เลขที่  …………  หมู่ที่ ……..  ต าบล………………… อ าเภอ………………….  จงัหวดั……………….. 
 ขอท าหนงัสือปรบัโครงสรา้งหนีใ้หไ้วก้บัสหกรณข์า้ราชการสหกรณ ์ จ ากดั  เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี ้
  ขอ้  1.  ตามที่ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณฯ์  ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัสญัญาเลขที่  
…………………………..  เมื่อวนัที่ ………………………..จ านวนเงินกู ้ ........................... บาท   
(........................................................................................) ก าหนดช าระคืนตน้เงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่
สหกรณฯ์ เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน งวดละ ........................  บาท เป็นเวลา ................. งวด  และขณะนีย้งัมีหนี ้
ที่ตอ้งช าระสหกรณฯ์ จ านวนเงินทัง้สิน้ .................................................. บาท  
  ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ตกลงเปลี่ยนแปลงการช าระคืนตน้เงินกูแ้ละดอกเบีย้ที่ไดก้ าหนดไวต้ามขอ้ 1.   
โดยขา้พเจา้สญัญาว่าจะช าระคืนเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณฯ์  พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราที่สหกรณฯ์ ก าหนดเป็นงวด 
รายเดือนทุกเดือนงวดละ ...............................  บาทเป็นเวลา ............... งวด ตัง้แต่เดือน............................... 
จนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 
  ขอ้ 3.  หากขา้พเจา้ผิดสญัญาตามขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อว่าเงินกูท้ี่ไดร้บัจากสหกรณน์ี ้
เป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนโดยสิน้เชิง 
  ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อว่าหนงัสือปรบัโครงสรา้งหนีฉ้บบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนงัสือเงินกู้ 
สามญัสญัญาเลขที่ ...........................................  เมื่อวนัที่............................................ 
 

ลงชื่อ......................................................ผูกู้ ้ 
         (................................................)  

       ลงชื่อ.......................................................พยาน 
                      (...............................................) 

        ลงชื่อ.......................................................พยาน 
                (................................................) 

 
 



 
 
 
 
 

หนังสือแสดงความยินยอมค า้ประกันเงินกู้สามัญ 
สหกรณข์้าราชการสหกรณ ์จ ากัด 

  
               เขียนท่ี............................................................ 

               วนัท่ี..................................................................… ......... 

  ขา้พเจา้  ........................................................................................  สมาชิกเลขทะเบียน  ...............................  
เลขประจ าตวัประชาชน  ........................................ อาย ุ .................... ปี  ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบทา้ยหนงัสือนี ้  
ต าแหน่ง  .................................................... สงักดั...........................................................  ที่อยู่ปัจจบุนั บา้นเลขที่ ................ 
หมู่ที่ ……..  ต าบล/แขวง………………… อ าเภอ/เขต……………....…….  จงัหวดั………………..  โทรศพัท.์........................... 

ขา้พเจา้ เป็นผูค้  า้ประกนั ................................................................ ตามสญัญาค า้ประกนัเลขที่ ........................ 
ซึ่ง นาง/นางสาว/นาย......................................................... สมาชิกเลขทะเบียน ..................... ไดกู้เ้งินจากสหกรณ ์ตามสญัญา
เงินกูส้ามญัสญัญาเลขที่ ..............................................ลงวนัที่ ...................................จ านวนเงินกู ้................................ บาท 
ผ่อนช าระหนีง้วดละ .............................................. บาท รวม............................งวด และเงินกูจ้  านวนนี ้คณะกรรมการเงินกูไ้ด้
พิจารณาแลว้มีมติให ้........................................................ ปรบัโครงสรา้งหนีไ้ดต้ามความประสงค ์โดยที่................................. 
ช าระหนีเ้งินกูต้ามสญัญาดงักลา่ว งวดละ .............................บาท เป็นระยะเวลา .............. งวด ตัง้แต่เดือน............................. 
เป็นตน้ไป 
  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณป์รบัโครงสรา้งหนีโ้ดยใหส้หกรณข์ยายเวลาการช าระหนีข้อง.........................................
จาก ............. งวด เป็น ............... งวด และเปลี่ยนแปลงจ านวนการช าระหนีจ้าก ........................ บาท เป็น ...................... บาท 
  หนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันีใ้หถื้อเป็นสว่นหนึ่งของหนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญั และหนงัสือค า้ประกนัเงินกู้
สามญัที่ท  าการปรบัโครงสรา้งหนี ้ทัง้นีไ้ม่เป็นการแปลงหนีใ้หม่ แต่เป็นเพียงการปรบัขยายเวลาการช าระหนีใ้หส้มาชิกสหกรณ ์
สามารถที่จะช าระหนีใ้หส้หกรณต์่อไปได ้ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้ความทัง้หมด และเขา้ใจดี จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
ต่อหนา้พยาน 
 

                                        ลงชื่อ   ................................................................  ผู้ค ้ำประกัน 

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

                                                       ลงชื่อ   ................................................................ พยาน 

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

 
 


