
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
     

  
 
 
 

        
สหกรณข์้าราชการสหกรณ ์จ ากัด 

              แบบค าขอขยายระยะเวลาช าระหนี ้
        เขียนที่.................................................. 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณข์า้ราชการสหกรณ ์ จ ากดั 

 ขา้พเจา้...................................................……........…..........สมาชิกเลขทะเบียน.................................อาย…ุ…...........ปี 

เป็น   ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจ า    พนกังานราชการ    อื่นๆ ....................................... ต  าแหน่ง........................…………… 
.........................สงักดั............................................................เงินเดอืน.........................บาท ท่ีอยู่เลขท่ี........................หมู่ท่ี..….... 
ต าบล/แขวง...…….........……...…......อ าเภอ/เขต........…..........……………..........จงัหวดั……………….……................................ 

โทรศพัท.์..........................................ขา้พเจา้   ไม่มีคู่สมรส   มีคูส่มรส  
ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ ์ตามหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญัเลขท่ี ................................... ลงวนัท่ี .................................................. 

จ านวนเงิน...…………......…..........……..บาท (................................................................................................................................)    

ผ่อนช าระแก่สหกรณ ์ แบบสหกรณ ์ แบบธนาคาร   เป็นงวดรายเดือนๆละ .............................................................................. บาท  
เป็นระยะเวลา  ......................................... งวด  ซึ่งปัจจบุนัไดช้ าระมาแลว้จ านวน ............................................... งวด 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อขยายระยะเวลาการช าระหนีเ้งินกูส้ามญัขา้งตน้  จากเดิม ................ งวด  เป็น  180  งวด  
   แบบค าขอขยายระยะเวลาช าระหนีฉ้บบันีใ้หถื้อเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญัเลขท่ี...........................ลงวนัท่ี.................  
ทัง้นีไ้ม่เป็นการแปลงหนีใ้หม่ แต่เป็นเพียงการปรบัขยายจ านวนงวดเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและครอบครวัสมาชิกสหกรณใ์หด้ีขึน้ 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไม่เป็นผูถ้กูฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย                   
แต่อย่างใด  และไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินยัต่าง ๆ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไดจ้ดัท าหนงัสือฉบบันี ้และยินยอมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์                     
และเงื่อนไขที่สหกรณก์ าหนดทุกประการ 

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

              (……………………………….……………) 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 สมาชิกมีคณุสมบตัิตามประกาศสหกรณข์า้ราชการสหกรณ ์จ ากดั ฉบบัท่ี 9/2563 เห็นสมควรใหข้ยายระยะเวลาการช าระหนี ้
สญัญาเลขที่......................... โดยส่งเงินช าระหนี ้เป็นงวดๆละ ..............................บาท   เป็นระยะเวลา ................................... งวด 

 

............................................. เจา้หนา้ที่สหกรณ ์  ................................................... เจา้หนา้ที่สหกรณ ์
 (............................................................)                                  (............................................................) 

             ....................................................... ผูจ้ดัการ 
                           (............................................................) 
 

ไดร้บัการอนมุตัจิากการประชมุคณะกรรมการเงินกู ้ชดุที่ 72  ครัง้ที่ ................ เมื่อวนัท่ี  ...................................................... 
 

....................................................... คณะกรรมการเงินกู ้
              (............................................................) 

 

รบัท่ี............................................ 
วนัท่ี............/................/.............. 



 
 
 

 

 
สหกรณข์้าราชการสหกรณ ์ จ ากัด 
บันทกึแนบท้ายหนังสือกู้เงนิกู้สามัญ 

(ขยายระยะเวลาช าระหนี)้ 

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

         ขา้พเจา้....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...............................อาย ุ............ปี 
ต าแหน่ง……………………………………………..สงักดั………………………………….อยู่บา้นเลขท่ี………………..……..……. 
ถนน................................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ/เขต.....…….................จงัหวดั..............................…………….. 
ขอท าหนงัสือขยายเวลาการช าระหนี ้ใหไ้วก้บัสหกรณข์า้ราชการสหกรณ ์ จ ากดั  เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี ้
  ขอ้  1.  ตามที่ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณฯ์  ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัเลขที่ ......................................................  
ลงวนัท่ี .................................จ านวนเงินกู ้ ............................................. บาท  (.......................................................................)   
ก าหนดช าระคืนตน้เงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่สหกรณฯ์ เป็นงวดรายเดือนทกุเดือน งวดละ ......................................  บาท  
เป็นเวลา ...................... งวด  และขณะนีย้งัมีหนีท้ี่ตอ้งช าระสหกรณฯ์ จ านวนเงินทัง้สิน้  ....................................... บาท 
(........................................................................)  

คณะกรรมการเงินกูไ้ดพ้ิจารณาอนมุตัิใหข้า้พเจา้ขยายระยะเวลาช าระหนี ้โดยใหช้ าระงวดละ .....................บาท  
เป็นเวลา  ..................... งวด  ตัง้แต่เดือน.................................................... จนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 
  ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ตกลงเปล่ียนแปลงการช าระคืนตน้เงินกูแ้ละดอกเบีย้ที่ไดก้ าหนดไวต้ามขอ้ 1.  โดยขา้พเจา้สญัญา                       
ว่าจะช าระคืนเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณฯ์  พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราที่สหกรณฯ์ ก าหนด   
  ขอ้ 3.  หากขา้พเจา้ผิดสญัญาตามขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อวา่เงินกูน้ีเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนโดยสิน้เชิง 
  ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อวา่บนัทึกแนบทา้ยหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญักรณีขยายระยะเวลาช าระหนีฉ้บบันีไ้ม่ถือเป็น 
การแปลงหนีใ้หม่และใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญั เลขที่ .............................. ลงวนัท่ี................................................... 
 

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

ลงชื่อ.......................................................พยาน   
                            (..................................................)     
         ต าแหน่ง.................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.................... 

ลงชื่อ.......................................................เจา้หนา้ที่สหกรณ/์ผูเ้ขียน 
                            (..................................................) 

 
 
 
 
 
 



 

            

 

สหกรณข์้าราชการสหกรณ ์จ ากัด 
หนังสือแสดงความยินยอมค า้ประกันเงินกู้สามัญ 

(ขยายระยะเวลาช าระหนี)้ 
 

              เขียนที่......................................................... 
     วนัที่..................................................................…. 

 ขา้พเจา้.................................………………………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….......….............. อาย…ุ...........ปี                             

เลขประจ าตวัประชาชน -   -    - -  ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบทา้ยหนงัสือนี ้อาชีพ   ขา้ราชการ                             

  พนกังานราชการ   ลกูจา้งประจ า   ผูร้บับ านาญ  อื่น ๆ (ระบ)ุ................................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................เงินเดือน...............................บาท ชื่อหน่วยงาน............................................... 
ที่ตัง้หน่วยงาน อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจบุนั บา้นเลขที่................หมู่ที่...................ถนน....................................ต าบล/แขวง……….......…......................... 
อ าเภอ/เขต…..…………….....…จงัหวดั….…………...………....โทรศพัท…์…….……..………........................................... 

 ขา้พเจา้เป็นผูค้  า้ประกนั นาย/นาง/น.ส. ............................................................... เลขทะเบียน ..................... 
ตามหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญัเลขที่ ............................................................. ลงวนัที่ ............................................................... 
  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้กู้ซ้ึ่งขา้พเจา้เป็นผูค้  า้ประกนัอยู่ ท  าการขยายระยะเวลาช าระหนีแ้ละเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน 
ช าระหนีก้บัสหกรณ ์โดยหนงัสอืใหค้วามยินยอมฉบบันีไ้มถื่อเป็นการแปลงหนีใ้หม่ และใหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของหนงัสือค า้ประกนั 
เงินกูส้ามญั เลขที่............................ลงวนัที่……………………………… ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้ความทัง้หมดและเขา้ใจดี   
จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
                                       ลงชื่อ   ................................................................  ผูค้  า้ประกนั 

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

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

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


