
 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด 

แบบคําขอพักชําระตนเงินกู 
เขียนที่..................................................  

 วันที่................................................................................ 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด 

 ขาพเจา……………………………………………………………….….........สมาชิกทะเบียนเลขที่..............................อายุ……...........ป 

เปน � ขาราชการ � ลูกจางประจํา � พนักงานราชการ � อ่ืนๆ ................................ ตําแหนง............................…………… 

สังกัด...............................................................เงินเดือน.................................บาท ที่อยูเลขที่.......................หมูที่..….................... 

ตําบล/แขวง...……...................……...…......อําเภอ/เขต........…...............…………….....จังหวัด……………….…………............................ 

โทรศัพท...........................................ขาพเจา � ไมมีคูสมรส � มีคูสมรส 

ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ ประเภทเงินกูสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน  รายละเอียดดังน้ี 

 1. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................ 

จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................) 

 2. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................ 

จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................) 

 3. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................ 

จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................) 

 4. สัญญาเลขที่ .................................................................... ลงวันที่ ............................................................................ 

จํานวนเงิน...………….....................…..........……..บาท (...................................................................................................................) 

ขาพเจามีความประสงคขอพักชําระตนเงินกูสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน และขยายระยะเวลาการชําระหน้ีตอไปอีกไมเกิน 3 เดือน 

แบบคําขอพักชําระตนเงินกูฉบับน้ีใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาเงินกูที่ขอพักชําระหน้ี ทั้งน้ีไมเปนการแปลงหน้ีใหม แตเปน

เพียงการพักชําระตนเงินกูและการปรับขยายจํานวนงวดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวใหดีขึ้น 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมเปนผูถูกฟองเปนคดีลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย หรือตองคําพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลาย แตอยางใด และไมอยูในระหวางการสอบสวนทางวินัยตาง ๆ ขาพเจาขอรับรองวาไดจัดทําหนังสือฉบับน้ี และยินยอม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่สหกรณฯ กําหนดทุกประการ 

ลงช่ือ ..................……….................................. ผูขอกู 

(…………………………………..…….……………) 

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

สําหรับเจาหนาที่ สมาชิกมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด ฉบับที่ ...........เห็นสมควรใหพักชําระหน้ี 

สัญญาเลขที่............................ สัญญาเลขที.่.............................. สัญญาเลขที่................................. สัญญาเลขที่ ............................... 

....................................................... เจาหนาที่สหกรณ   ............................................................... ผูจัดการ

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

        

ไดรับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการเงินกู ชุดที่ ……… ครั้งที่ ................ เม่ือวันที่ ...................................................... 

      ....................................................... ประธานคณะกรรมการเงินกู 

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

 

รับที่............................................ 

วันที่............/................/.............. 
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บันทึกแนบทายสัญญาเงินกู 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด 
                  วันที่.................................................................. 
  ขาพเจา........................................................................สมาชิกทะเบียนเลขที่.........................อาย.ุ.................ป 

ตําแหนง………………………………………………….…..สังกัด……………………………………………….อยูบานเลขที่…………………….……..…. 
ถนน...................................ตําบล/แขวง..…................................อําเภอ/เขต.....……….................จังหวัด........................….…….….. 
ขอทําหนังสือขยายเวลาการชําระหน้ี ใหไวกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ตามที่ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ ตามหนังสือเงินกูทุกสัญญา (เงินตน) 
   1.1 สัญญาเลขที่ ........................................................ เม่ือวันที่ .................................................... 
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน 
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ........................................... บาท เปนเวลา............................. งวด 
และขณะน้ียังมีหน้ีที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งส้ิน .......................................................................................................... บาท 
(...........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด 
   1.2 สัญญาเลขที่ ........................................................ เม่ือวันที่ .................................................... 
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน 
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ........................................... บาท เปนเวลา............................. งวด 
และขณะน้ียังมีหน้ีที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งส้ิน .......................................................................................................... บาท 
(........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด 
   1.3 สัญญาเลขที ่........................................................ เม่ือวันที่ .................................................... 
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน 
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ........................................... บาท เปนเวลา............................. งวด 
และขณะน้ียังมีหน้ีที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งส้ิน .......................................................................................................... บาท 
(........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด 
   1.4 สัญญาเลขที่ ........................................................ เม่ือวันที่ .................................................... 
จํานวนเงินกู ................................................... บาท (....................................................................................) กําหนดชําระคืนเงินตน 
พรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ............................................ บาท เปนเวลา............................ งวด 
และขณะน้ียังมีหน้ีที่ตองชําระสหกรณฯ จํานวนเงินทั้งส้ิน .......................................................................................................... บาท 
(........................................................................................................................................) เปนเวลา......................................... งวด 
            คณะกรรมการเงินกูไดพิจารณาใหพักชําระเงินตนเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563  
 ขอ 2. ขาพเจาตกลงพักชําระหน้ีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่ทําหนังสือฉบับน้ีเปนตนไป 
 ขอ 3. หากขาพเจาผิดสัญญาตาม ขอ 2. ขาพเจายินยอมใหถือวาเงินกูน้ีเปนอันถึงกําหนดชําระคืนโดยส้ินเชิง 
 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหถือวาบันทึกแนบทายสัญญากูฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของหนังสือเงินกูสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน 
 1. สัญญาเลขที่ ...............................................................  2. สัญญาเลขที่ ..................................................................... 
 3. สัญญาเลขที่ ...............................................................  4. สัญญาเลขที่ ...................................................................... 
 
    ลงชื่อ......................................................ผูกู 
           (....................................................) 
 
    ลงชื่อ.......................................................พยาน 
           (....................................................) 
    ตําแหนง.................................................สมาชิกเลขทะเบียน.................... 
 
    ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่สหกรณ/ผูเขียน 
           (....................................................) 
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หนังสือแสดงความยินยอมคํ้าประกันเงินกู 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด 

        เขียนที่.................................................................... 

       วันที่..................................................................…................. 

ขาพเจา.................................……………..…………....  สมาชิกทะเบียนเลขที่…….......…....... อายุ…...........ป เลขประจําตัวประชาชน 

- - - - - - - - - - - -  ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบทายหนังสือน้ี อาชีพ � ขาราชการ � พนักงานราชการ 

� ลูกจางประจํา � ผูรับบํานาญ � อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................ตําแหนง.....................................เงินเดือน..................บาท 

ชื่อหนวยงาน..........................................................ที่ตั้งหนวยงาน อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................... 

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.......................หมูที่...................ถนน............................................ตําบล/แขวง……………………..….......…......... 

อําเภอ/เขต…..……………….…………….….....…จังหวัด….………….............................………....โทรศัพท……….…………………………..……….... 

 ซ่ึงขาพเจาเปนผูค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญสัญญาเลขที่ ........................................... ลงวันที่ .......................................... 

เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ......................... ลงวันที่ ...........................เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ........................ ลงวันที่ .......................... 

เงินกูฉุกเฉินสัญญาเลขที่ ................................... ลงวันที่ .................................... 

ของนาย/นาง/น.ส. ................................................................................................... สมาชิกทะเบียนเลขที่........................................ 

 หนังสือฉบับนี้ใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู ที่ทําการพักชําระหนี้ตนเงินกู ทั้งนี้ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปน

เพียงการพักชําระตนเงินกูและการปรับขยายจํานวนงวดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวใหดีข้ึน 

 ขาพเจาผูค้ําประกันยินยอมใหผูกูซ่ึงขาพเจาเปนผูค้ําประกันอยู และสหกรณ สามารถทําการพักชําระตนเงินกู และขยาย

เวลาการชําระหน้ีตอไปอีกไมเกิน …….. เดือน ตั้งแตเดือน .........................................  ซ่ึงขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันในหน้ีดังกลาว

ขอยินยอมในทุกกรณี โดยหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ีใหถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือสัญญากูเงินสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน

ของผูกู และหนังสือขอพักชําระหน้ีเงินกูและบันทึกแนบทายสัญญาเงินกู ซ่ึงขาพเจาไดรับทราบขอความทั้งหมดและเขาใจดีจึงลง

ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

      

 

 ลงชื่อ ....................................... ผูค้ําประกันเงินกูประเภท....................  

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

 

 

 

 

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

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

 ตําแหนง.......................................สมาชิกทะเบียนเลขที่................ 
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หนังสือแสดงความยินยอมคํ้าประกันเงินกู 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด 

        เขียนที่.................................................................... 

       วันที่..................................................................…................. 

ขาพเจา.................................……………..…………....  สมาชิกทะเบียนเลขที่…….......…....... อายุ…...........ป เลขประจําตัวประชาชน 

- - - - - - - - - - - -  ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบทายหนังสือน้ี อาชีพ � ขาราชการ � พนักงานราชการ 

� ลูกจางประจํา � ผูรับบํานาญ � อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................ตําแหนง.....................................เงินเดือน..................บาท 

ชื่อหนวยงาน..........................................................ที่ตั้งหนวยงาน อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................... 

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.......................หมูที่...................ถนน............................................ตําบล/แขวง……………………..….......…......... 

อําเภอ/เขต…..……………….…………….….....…จังหวัด….………….............................………....โทรศัพท……….…………………………..……….... 

 ซ่ึงขาพเจาเปนผูค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญสัญญาเลขที่ ........................................... ลงวันที่ .......................................... 

เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ......................... ลงวันที่ ...........................เงินกูพิเศษสัญญาเลขที่ ........................ ลงวันที่ .......................... 

เงินกูฉุกเฉินสัญญาเลขที่ ................................... ลงวันที่ .................................... 

ของนาย/นาง/น.ส. ................................................................................................... สมาชิกทะเบียนเลขที่........................................ 

 หนังสือฉบับนี้ใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู ที่ทําการพักชําระหนี้ตนเงินกู ทั้งนี้ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปน

เพียงการพักชําระตนเงินกูและการปรับขยายจํานวนงวดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวใหดีข้ึน 

 ขาพเจาผูค้ําประกันยินยอมใหผูกูซ่ึงขาพเจาเปนผูค้ําประกันอยู และสหกรณ สามารถทําการพักชําระตนเงินกู และขยาย

เวลาการชําระหน้ีตอไปอีกไมเกิน …….. เดือน ตั้งแตเดือน .........................................  ซ่ึงขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันในหน้ีดังกลาว

ขอยินยอมในทุกกรณี โดยหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ีใหถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือสัญญากูเงินสามัญ/เงินกูพิเศษ/เงินกูฉุกเฉิน

ของผูกู และหนังสือขอพักชําระหน้ีเงินกูและบันทึกแนบทายสัญญาเงินกู ซ่ึงขาพเจาไดรับทราบขอความทั้งหมดและเขาใจดีจึงลง

ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

      

 

 ลงชื่อ ....................................... ผูค้ําประกันเงินกูประเภท....................  

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

 

 

 

 

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

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

 ตําแหนง.......................................สมาชิกทะเบียนเลขที่................ 
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