รับที่............................................
วันที่............/................/..............

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด
แบบคําขอพักชําระตนเงินกู
เขียนที่..................................................
วันที่................................................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด
ขาพเจา……………………………………………………………….….........สมาชิกทะเบียนเลขที่..............................อายุ……...........ป
เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ อื่นๆ ................................ ตําแหนง............................……………
สังกัด...............................................................เงินเดือน.................................บาท ที่อยูเลขที่.......................หมูที่..…....................
ตําบล/แขวง...……...................……...…......อําเภอ/เขต........…...............…………….....จังหวัด……………….…………............................
โทรศัพท...........................................ขาพเจา ไมมีคูสมรส มีคูสมรส
ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ ประเภทเงินกูสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้
1. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................
จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................)
2. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................
จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................)
3. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................
จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................)
4. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................
จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................)
ขาพเจามีความประสงคขอพักชําระตนเงินกูส ามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน และขยายระยะเวลาการชําระหนี้ตอไปอีกไมเกิน 3 เดือน
แบบคําขอพักชําระตนเงินกูฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูที่ขอพักชําระหนี้ ทั้งนี้ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปน
เพียงการพักชําระตนเงินกูและการปรับขยายจํานวนงวดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวใหดีขึ้น
ขาพเจาขอรับรองว าขาพเจาไมเ ปนผู ถูกฟองเป นคดีล มละลาย หรือถูกพิ ทักษ ทรัพย หรื อตองคําพิ พากษาให เปนบุคคล
ลมละลาย แตอยางใด และไมอยูในระหวางการสอบสวนทางวินัยตาง ๆ ขาพเจาขอรับรองวาไดจัดทําหนังสือฉบับนี้ และยินยอม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่สหกรณฯ กําหนดทุกประการ
ลงชื่อ ..................……….................................. ผูขอกู
(…………………………………..…….……………)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับเจาหนาที่ สมาชิกมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด ฉบับที่ ...........เห็นสมควรใหพักชําระหนี้
สัญญาเลขที่............................ สัญญาเลขที.่ .............................. สัญญาเลขที่................................. สัญญาเลขที่ ...............................
....................................................... เจาหนาที่สหกรณ
(............................................................)

............................................................... ผูจัดการ
(............................................................)

ไดรับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการเงินกู ชุดที่ ……… ครั้งที่ ................ เมื่อวันที่ ......................................................
....................................................... ประธานคณะกรรมการเงินกู
(............................................................)
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บันทึกแนบทายสัญญาเงินกู
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด
วันที่..................................................................
ขาพเจา........................................................................สมาชิกทะเบียนเลขที่.........................อายุ..................ป
ตําแหนง………………………………………………….…..สังกัด……………………………………………….อยูบานเลขที่…………………….……..….
ถนน...................................ตําบล/แขวง..…................................อําเภอ/เขต.....……….................จังหวัด........................….…….…..
ขอทําหนังสือขยายเวลาการชําระหนี้ ใหไวกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ ตามหนังสือเงินกูท ุกสัญญา (เงินตน)
1.1 สัญญาเลขที่ ........................................................ เมื่อวันที่ ....................................................
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ........................................... บาท เปนเวลา............................. งวด
และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งสิ้น .......................................................................................................... บาท
(...........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด
1.2 สัญญาเลขที่ ........................................................ เมื่อวันที่ ....................................................
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ........................................... บาท เปนเวลา............................. งวด
และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งสิ้น .......................................................................................................... บาท
(........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด
1.3 สัญญาเลขที่ ........................................................ เมื่อวันที่ ....................................................
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ........................................... บาท เปนเวลา............................. งวด
และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งสิ้น .......................................................................................................... บาท
(........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด
1.4 สัญญาเลขที่ ........................................................ เมื่อวันที่ ....................................................
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ............................................ บาท เปนเวลา............................ งวด
และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งสิ้น .......................................................................................................... บาท
(........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด
คณะกรรมการเงินกูไดพิจารณาใหพักชําระเงินตนเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
ขอ 2. ขาพเจาตกลงพักชําระหนี้ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่ทําหนังสือฉบับนีเ้ ปนตนไป
ขอ 3. หากขาพเจาผิดสัญญาตาม ขอ 2. ขาพเจายินยอมใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดชําระคืนโดยสิ้นเชิง
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหถือวาบันทึกแนบทายสัญญากูฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือเงินกูสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน
1. สัญญาเลขที่ ............................................................... 2. สัญญาเลขที่ .....................................................................
3. สัญญาเลขที่ ............................................................... 4. สัญญาเลขที่ ......................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูกู
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)
ตําแหนง.................................................สมาชิกเลขทะเบียน....................
ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่สหกรณ/ผูเขียน
(....................................................)
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หนังสือแสดงความยินยอมค้ําประกันเงินกู
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่..................................................................….................
ขาพเจา.................................……………..………….... สมาชิกทะเบียนเลขที่…….......…....... อายุ…...........ป เลขประจําตัวประชาชน
- - - - - - - - - - - - ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบทายหนังสือนี้ อาชีพ ขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ผูรับบํานาญ อื่น ๆ (ระบุ)......................................ตําแหนง.....................................เงินเดือน..................บาท
ชื่อหนวยงาน..........................................................ที่ตั้งหนวยงาน อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.......................หมูที่...................ถนน............................................ตําบล/แขวง……………………..….......….........
อําเภอ/เขต…..……………….…………….….....…จังหวัด….………….............................………....โทรศัพท……….…………………………..………....
ซึ่งขาพเจาเปนผูค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญสัญญาเลขที่ ........................................... ลงวันที่ ..........................................
เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ......................... ลงวันที่ ...........................เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ........................ ลงวันที่ ..........................
เงินกูฉุกเฉินสัญญาเลขที่ ................................... ลงวันที่ ....................................
ของนาย/นาง/น.ส. ................................................................................................... สมาชิกทะเบียนเลขที่........................................
หนังสือฉบับนี้ใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู ที่ทําการพักชําระหนี้ตน เงิน กู ทั้งนี้ไมเปน การแปลงหนี้ใหม แตเปน
เพียงการพักชําระตนเงินกูและการปรับขยายจํานวนงวดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวใหดีขึ้น
ขาพเจาผูค้ําประกันยินยอมใหผูกูซึ่งขาพเจาเปนผูค้ําประกันอยู และสหกรณ สามารถทําการพักชําระตนเงินกู และขยาย
เวลาการชําระหนี้ตอไปอีกไมเกิน …….. เดือน ตั้งแตเดือน ......................................... ซึ่งขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันในหนี้ดังกลาว
ขอยินยอมในทุกกรณี โดยหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญากูเงินสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน
ของผูกู และหนังสือขอพักชําระหนี้เงินกูและบันทึกแนบทายสัญญาเงินกู ซึ่งขาพเจาไดรับทราบขอความทั้งหมดและเขาใจดีจึงลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ ....................................... ผูค้ําประกันเงินกูป ระเภท....................
(..........................................................)

ลงชื่อ ................................................... พยาน
(.........................................................)
ตําแหนง.......................................สมาชิกทะเบียนเลขที่................
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หนังสือแสดงความยินยอมค้ําประกันเงินกู
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่..................................................................….................
ขาพเจา.................................……………..………….... สมาชิกทะเบียนเลขที่…….......…....... อายุ…...........ป เลขประจําตัวประชาชน
- - - - - - - - - - - - ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบทายหนังสือนี้ อาชีพ ขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ผูรับบํานาญ อื่น ๆ (ระบุ)......................................ตําแหนง.....................................เงินเดือน..................บาท
ชื่อหนวยงาน..........................................................ที่ตั้งหนวยงาน อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.......................หมูที่...................ถนน............................................ตําบล/แขวง……………………..….......….........
อําเภอ/เขต…..……………….…………….….....…จังหวัด….………….............................………....โทรศัพท……….…………………………..………....
ซึ่งขาพเจาเปนผูค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญสัญญาเลขที่ ........................................... ลงวันที่ ..........................................
เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ......................... ลงวันที่ ...........................เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ........................ ลงวันที่ ..........................
เงินกูฉุกเฉินสัญญาเลขที่ ................................... ลงวันที่ ....................................
ของนาย/นาง/น.ส. ................................................................................................... สมาชิกทะเบียนเลขที่........................................
หนังสือฉบับนี้ใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู ที่ทําการพักชําระหนี้ตน เงิน กู ทั้งนี้ไมเปน การแปลงหนี้ใหม แตเปน
เพียงการพักชําระตนเงินกูและการปรับขยายจํานวนงวดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวใหดีขึ้น
ขาพเจาผูค้ําประกันยินยอมใหผูกูซึ่งขาพเจาเปนผูค้ําประกันอยู และสหกรณ สามารถทําการพักชําระตนเงินกู และขยาย
เวลาการชําระหนี้ตอไปอีกไมเกิน …….. เดือน ตั้งแตเดือน ......................................... ซึ่งขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันในหนี้ดังกลาว
ขอยินยอมในทุกกรณี โดยหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญากูเงินสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน
ของผูกู และหนังสือขอพักชําระหนี้เงินกูและบันทึกแนบทายสัญญาเงินกู ซึ่งขาพเจาไดรับทราบขอความทั้งหมดและเขาใจดีจึงลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ ....................................... ผูค้ําประกันเงินกูป ระเภท....................
(..........................................................)

ลงชื่อ ................................................... พยาน
(.........................................................)
ตําแหนง.......................................สมาชิกทะเบียนเลขที่................
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