




หนา้ 1 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ ากดั 
แบบค าขอพกัช าระต้นเงนิกู้และขยายเวลาช าระหนี ้

วนัท่ี.................................................................... 
                ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว........................................................................................... เลขทะเบียนสมาชิก................../....................
สังกดั..............................................................................อ าเภอ..................................................................................................จงัหวดัราชบุรี  
โทรศพัท.์..................................................................มีความประสงคข์อพกัช าระตน้เงินกูแ้ละขยายเวลาช าระหน้ีสญัญาเงินกูป้ระเภท 

 เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.)                                              เลขท่ีสญัญา..................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูส้ามญั ATM (ฉก.)                                                  เลขท่ีสญัญา..................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูส้ามญัโดยถือเกณฑค์่าหุน้ของตนเอง (สห.)           เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูส้ามญัสวสัดิการ  (สศ.)                                           เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี .......................................... 
 เงินกูส้ามญัเพ่ือช าระหน้ี กบข.  (สบ.)                             เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี .......................................... 
 เงินกูส้ามญัเพื่อวทิยฐานะ  (สว.)                                     เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา  (สก.)                                     เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูส้ามญัระบบวงเงิน  (สม.)                                       เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูส้ามญัทัว่ไป (สส.)                                                  เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี .......................................... 
 เงินกูเ้พ่ือการรวมหน้ี (รน.)                                             เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 เงินกูเ้พ่ือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (ปน.)                          เลขท่ีสญัญา...................................... ลงวนัท่ี ........................................... 
 

 ระยะเวลาขอพกัช าระตน้เงินกูแ้ละขยายเวลาช าระหน้ีจ านวน…………….งวด   เร่ิมตั้งแตง่วดเดือน................................................ ถึง
งวดเดือน ........................................ และขยายเวลาการช าระหน้ีจากสญัญาเดิมไปจนกวา่จะช าระหน้ีครบถว้น 

 แบบค าขอพกัช าระตน้เงินกูแ้ละขยายเวลาช าระหน้ีฉบบัน้ี ให้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินกูท่ี้ท าการพกัช าระหน้ี ทั้งน้ีไม่เป็นการ
แปลงหน้ีใหม่แต่เป็นเพียงการพกัช าระตน้เงินกูแ้ละปรับขยายงวดช าระหน้ี  
                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ หากสหกรณ์ฯ ให้ขา้พเจา้พกัช าระตน้เงินกูแ้ลว้ท าให้เงินไดร้ายเดือนคงเหลือของขา้พเจา้เพ่ิมข้ึน ขา้พเจา้จะไม่
ไปก่อภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆอีก  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯยกเลิกการพกัช าระหน้ีเงินตน้ทนัที 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

     …………………………………….…….……..ผูกู้ ้                       ……………………………………………คู่สมรส 
      (..............................................................................)                       (.........................................................................) 
     

ส าหรับเจ้าหน้าที่  

  ด าเนินการได ้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสหกรณ์ฯ 
  ด าเนินการไม่ไดเ้น่ืองจาก ........................................................................................................................................................................... 
 

 ระยะเวลาเร่ิมการพกัช าระหน้ีเงินตน้ ตั้งแตเ่ดือน .............................................................. ถึงเดือน ................................................................. 
 

                                                                                                                     ............................................................ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
                                                                                                                       (........................................................) 
 

ไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 64 คร้ังท่ี ....................................... เม่ือวนัท่ี .................................................... 
 

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

  /  หนา้ 2 หนงัสือแสดงความยนิยอม .. 



 
หนา้ 2  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ ากดั 
หนงัสือแสดงความยนิยอมให้พกัช าระต้นเงนิกู้และขยายเวลาช าระหนี ้

   ตามท่ี นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................................ไดกู้เ้งิน ประเภท................................
จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั  ตามสัญญาเงินกูเ้ลขท่ี..................................../..................................นั้น ขา้พเจา้ในฐานะผูค้  ้ าประกนั 
ยนิยอมให ้นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................ พกัช าระตน้เงินกูแ้ละขยายเวลาช าระหน้ี
ตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้  จ านวน.........................งวด ( ตั้งแต่งวดเดือน............................................ถึงงวดเดือน.............................................) 
และขยายเวลาการส่งเงินช าระหน้ีจากสัญญาเดิมไปจนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน     และข้าพเจ้ายินยอมผูกพนัเป็นผูค้  ้ าประกันหน้ีของ                     
นาย / นาง / นางสาว...............................................................................................ตามหนงัสือยนิยอมใหพ้กัช าระตน้เงินกูแ้ละขยายเวลาช าระหน้ี
ทุกประการ   ทั้งน้ี ถือค าบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอมฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาค ้าประกนัของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  

...................................................................ผูค้  ้าประกนั                            ...................................................................ผูค้  ้าประกนั                                                                  
  (.............................................................)                                                         (.............................................................) 
โทรศพัท.์..........................................................                                           โทรศพัท.์.......................................................... 
 

...................................................................ผูค้  ้าประกนั                            ...................................................................ผูค้  ้าประกนั                                                                  
  (.............................................................)                                                         (.............................................................) 
โทรศพัท.์..........................................................                                           โทรศพัท.์.......................................................... 
 

...................................................................ผูค้  ้าประกนั                            ...................................................................ผูค้  ้าประกนั                                                                  
  (.............................................................)                                                         (.............................................................) 
โทรศพัท.์..........................................................                                           โทรศพัท.์.......................................................... 
 

...................................................................ผูค้  ้าประกนั                            ...................................................................ผูค้  ้าประกนั                                                                  
  (.............................................................)                                                         (.............................................................) 
โทรศพัท.์..........................................................                                           โทรศพัท.์.......................................................... 
 

...................................................................ผูค้  ้าประกนั                            ...................................................................ผูค้  ้าประกนั                                                                  
  (.............................................................)                                                         (.............................................................) 
โทรศพัท.์..........................................................                                           โทรศพัท.์.......................................................... 
 

...................................................................ผูค้  ้าประกนั                            ...................................................................ผูค้  ้าประกนั                                                                  
  (.............................................................)                                                         (.............................................................) 
โทรศพัท.์..........................................................                                           โทรศพัท.์.......................................................... 
หมายเหตุ  *เพ่ือให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2557 เร่ืองค า้ประกนัและจ านอง หากเจ้าหนี้
ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค า้ประกนั  ต้องตกลงด้วยในการผ่อนเวลาให้ลูกหนี้  
                 * ผู้ใดปลอมลายมือช่ือผู้อ่ืน  เป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร   ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  264 
                 * ให้ผู้กู้น าส่งเอกสารท่ีสมบูรณ์แล้ว ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั  หรือฝากส่ง  หรือทางไปรษณีย์ 
                    โดยผู้ค า้ประกนัไม่ต้องมาสหกรณ์ฯ 
              
 

เอกสารประกอบ         -      ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้กู้ , คู่สมรสของผู้กู้      และผู้ค า้ประกนั       อย่างละ 1 ชุด    

- หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ค า้ประกนั   1   ชุด  ต่อ  1  สัญญาเงนิกู้ 


