
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
     

  
 
 
 

        
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

                    แบบค าพักช าระต้นเงนิกู้  
        เขียนที.่................................................. 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั 

 ข้าพเจ้า...................................................……........…..........สมาชิกเลขทะเบียน...........................อาย…ุ…...........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.  สญัญาเลขท่ี ............................................. ลงวนัท่ี .................................................. 

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

จ านวนเงิน...…………......…..........……..บาท (.........................................................................................................)    
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพกัช าระต้นเงินกู้และขยายระยะเวลาการช าระหนีต้อ่ไปอีก 3 เดือน  
   แบบค าขอพกัช าระต้นเงินกู้ฉบบันีใ้ห้ถือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญาเงินกู้ ท่ีขอพกัช าระหนี ้ทัง้นีไ้ม่เป็นการแปลงหนีใ้หม่                                    
แตเ่ป็นเพียงการพกัช าระต้นเงินกู้และการปรับขยายจ านวนงวดเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีขึน้ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถกูฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย                   
แตอ่ย่างใด  และไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวนิยัตา่ง ๆ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ได้จดัท าหนงัสือฉบบันี ้และยินยอมปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์                      
และเง่ือนไขที่สหกรณ์ก าหนดทกุประการ 

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

              (……………………………….……………) 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่    สมาชิกมคีณุสมบตัิตามประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ฉบบัท่ี 9/2563 เห็นสมควรให้พกัช าระหนี ้ 

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

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

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

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

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

 

รับท่ี............................................ 
วนัท่ี............/................/.............. 
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                                                 ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เห็นสมควรให้พักชำระหนี้
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แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้
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ตามมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
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สัญญาเลขที่................................... ลงวันที่...........................................
จำนวนเงิน......................................บาท(................................................................................................)
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ผู้ช่วยผู้จัดการ
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ประธานกรรมการดำเนินการ
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 เอกสารที่แนบประกอบ
 1. สำเนาบัตรผู้กู้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรผู้ค้ำประกันพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
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 ลงวันที่.....................
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/ผู้ขอพักชำระต้นเงิน
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 ดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่



 
 
 

 

 

บันทกึแนบท้ายสัญญากู้เงนิกู้สามญั 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั 

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

         ข้าพเจ้า....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...............................อาย ุ............ปี 
ต าแหนง่……………………………………………..สงักดั………………………………….อยูบ้่านเลขท่ี………………..……..……. 
ถนน................................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ/เขต.....…….................จงัหวดั..............................…………….. 
ขอท าหนงัสอืขยายเวลาการช าระหนี ้ให้ไว้กบัสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั  เพื่อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ  1.  ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้ เงินจากสหกรณ์ฯ  ตามหนงัสอืเงินกู้สามญั 

1.1 สญัญาเลขที่ ........................................... เมื่อวนัท่ี ............................................ 
จ านวนเงินกู้   .................................... บาท  (........................................................................................)  ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้  
พร้อมดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน งวดละ ......................................  บาท เป็นเวลา ...................... งวด   
และขณะนีย้งัมีหนีท้ีต้่องช าระสหกรณ์ฯ จ านวนเงินทัง้สิน้  ...............................................  บาท 
(........................................................................................................................................)    

1.2 สญัญาเลขที่ ........................................... เมื่อวนัท่ี ............................................... 
จ านวนเงินกู้   ............................................. บาท  (.......................................................................)  ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้  
พร้อมดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน งวดละ ......................................  บาท เป็นเวลา ...................... งวด   
และขณะนีย้งัมีหนีท้ีต้่องช าระสหกรณ์ฯ จ านวนเงินทัง้สิน้  ...............................................  บาท 
(...................................................................................................................................)   

คณะกรรมการเงินกู้ ได้พิจารณาให้พกัช าระต้นเงินกู้ เป็นเวลา 3 เดอืน  ตัง้แตเ่ดือน............................                                      
  ข้อ 2.  ข้าพเจ้าตกลงพกัช าระหนีแ้ละขยายเวลาช าระหนีต้อ่ไปอีกไมเ่กิน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีท าหนงัสอืฉบบันีเ้ป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  หากข้าพเจ้าผิดสญัญาตามข้อ 2.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่เงินกู้นีเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนโดยสิน้เชิง 
  ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่บนัทกึแนบท้ายสญัญากู้ เงินกู้สามญัฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนงัสอืเงินกู้สามญั 
สญัญาเลขที ่.......................................... และ สญัญาเลขที่ .................................................... 
 
 

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

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

ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ผู้ เขียน 
                            (..................................................) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
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ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
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สัญญาเลขที่.............................................. เมื่อวันที่....................................................
จำนวนเงินกู้...................................................บาท(...................................................................................)
        กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน 
งวดละ..........................................บาท
เป็นเวลา.......................................งวด
         และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ต้องชำระสหกรณ์ฯ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น.............................................บาท(..................................................................................)
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 ไม่เกิน    เดือน นับแต่วันที่ทำหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป
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หนังสือแสดงความยนิยอมค า้ประกันเงินกู้สามัญ 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

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

 ข้าพเจ้า.................................………………………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….......…....... อาย…ุ...........ปี  เลขประจ าตวัประชาชน  

-   -    - -  ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบท้ายหนงัสือนี ้อาชีพ   ข้าราชการ   พนกังานราชการ   ลกูจ้างประจ า                       

  ผู้ รับบ านาญ  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.................................................ต าแหน่ง...........................................................เงินเดือน...............................บาท                   
ช่ือหน่วยงาน.............................................................ท่ีตัง้หน่วยงาน อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั............................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี...................ถนน...............................ต าบล/แขวง……….......…...............อ าเภอ/เขต…..…………….....…
จงัหวดั….…………...………....โทรศพัท์……….……..……….... 

ซึง่ข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัสญัญาเลขท่ี ............................................. ลงวนัท่ี ................................................ 
 ของนาย/นาง/น.ส. ............................................................................. เลขทะเบียน .................................. 
  หนงัสือฉบบันีใ้ห้เป็นส่วนหนึง่ของสญัญาเงินกู้  ท่ีท าการพกัช าระหนีต้้นเงินกู้  ทัง้นีไ้ม่เป็นการแปลงหนีใ้หม่ แตเ่ป็นเพียงการพกัช าระต้น
เงินกู้และการปรับขยายจ านวนงวดเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวติและครอบครัวให้ดีขึน้ 
  ข้าพเจ้าผู้ค า้ประกนัยินยอมให้ผู้กู้ซึง่ข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัอยู่ และสหกรณ์ สามารถท าการพกัช าระต้นเงินกู้  และขยายเวลาการช าระหนี ้
ตอ่ไปอีกไม่เกิน 3 เดือน ตัง้แตเ่ดือน .............................................. ซึง่ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค า้ประกนัในหนีด้งักล่าวขอยินยอมในทกุกรณี โดยหนงัสือให้
ความยินยอมฉบบันีใ้ห้ถือเป็นส่วนหนึง่ของหนงัสือสญัญากู้ เงินสามญัของผู้กู้  และหนงัสือขอพกัช าระหนีเ้งินกู้และบนัทกึแนบท้ายสญัญากู้ เงินกู้สามญั ซึง่
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความทัง้หมดและเข้าใจดีจงึลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
 
 
                                        ลงช่ือ   ................................................................  ผู้ค า้ประกนั 

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

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

                                 (..............................................................) 
                                                                ต าแหน่ง................................................................สมาชิกเลขทะเบียน............... 
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 ไม่เกิน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน................




