
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด 

แบบค าขอปรับโครงสร้างหนี้ 

เขียนที่..........……………………………………........ 

วันที่………….……………………………………………. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด 

 ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชกิเลขทะเบียน...................อายุ.................ปี  
เป็น    ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า    ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่ง................................................................... 
เงินเดือน.............................บาท  สังกัด............................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................ถนน.......................................ต าบล/แขวง............ .................................................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................ 
ขอเรียนคณะกรรมการฯดังนี้ 
 ข้อ 1.ข้าพเจ้า    ได้กู้เงิน หรือ    ได้ค้ าประกันเงินกู้ของ........................................................................ 

1.1ตามหนังสือกู้เงิน......................เลขที่...........................เมือ่วันที่...........................................
วงเงินคงเหลือจ านวน...................................บาท (..............................................................................................) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้โดย 
    ช าระเงินต้นเท่ากันทุกงวด งวดละ.........................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย รวม............งวด 
    ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด งวดละ..........................บาท ยกเว้นงวดสดุท้าย รวม..........งวด 

ข้อ 2.ข้าพเจ้า    ได้กู้เงิน หรือ    ได้ค้ าประกันเงินกู้ของ........................................................................ 
2.1ตามหนังสือกู้เงิน.....................เลขที่...........................เมื่อวันที่............................................

วงเงินคงเหลือจ านวน...................................บาท (...................................... ........................................................) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้โดย 
    ช าระเงินต้นเท่ากันทุกงวด งวดละ.........................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย รวม............งวด 
    ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด งวดละ..........................บาท ยกเว้นงวดสดุท้าย รวม..........งวด 

ข้อ 3.ข้าพเจ้า    ได้กู้เงิน หรือ    ได้ค้ าประกันเงินกู้ของ........................................................................ 
3.1ตามหนังสือกู้เงิน.....................เลขที่...........................เมื่อวันที่............................................

วงเงินคงเหลือจ านวน...................................บาท (..............................................................................................) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้โดย 
    ช าระเงินต้นเท่ากันทุกงวด งวดละ.........................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย รวม............งวด 
    ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด งวดละ..........................บาท ยกเว้นงวดสดุท้าย รวม..........งวด 

ข้อ 4.สาเหตุในการขอปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

         เอกสารแนบ 

    ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนคู่สมรส(ถ้ามี) 
    ใบรับรองจ่ายเงินเดือนฯ 

 



 ข้อ 5.ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นได้แก่.............................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
..............................................................................................................................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ข้อ1.1 หนังสือกู้เงินสัญญาเลขท่ี...........................ลงวันที่.................................................... 
มติกรรมการฯ   
     อนุมัติจ านวน....................งวด มีผลตั้งแต่เดือน ......................................เป็นต้นไป 

ไม่อนุมัติ ............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. .......................................................... 

ข้อ1.2 หนังสือกู้เงินสัญญาเลขท่ี...........................ลงวันที่.................................................... 
มติกรรมการฯ   
     อนุมัติจ านวน....................งวด มีผลตั้งแต่เดือน ......................................เป็นต้นไป 

ไม่อนุมัติ ............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ........................................................ 

ข้อ1.3 หนังสือกู้เงินสัญญาเลขท่ี...........................ลงวันที่.................................................... 
มติกรรมการฯ   
     อนุมัติจ านวน..................งวด มีผลตั้งแต่เดือน ......................................เป็นต้นไป 

ไม่อนุมัติ ............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ........................................................ 

ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ ....... ครั้งที่.............. เมื่อวันที่........................................... 
 
 
ลงชื่อ................................................ผู้จัดการ       ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการเงินกู้ 
    (...................................................)                    (.....................................................) 

 
 
 
 



 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด 
บันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงินกู้สามัญ 

(ปรับโครงสร้างหนี้) 
วันที่………….……………………………………………. 

 ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.....................อายุ........ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน                                                  ปรากฏตามส าเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี้ 
อาชีพ     ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า     ข้าราชการบ านาญ อื่นๆ (ระบุ)......................................................... 
ต าแหน่ง..........................................................เงินเดือน............................บาทสังกัด............ ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ถนน...........................................ต าบล............ ........................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์................. ............................. 

ขอท าหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ต้นเงินกู้ ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด   
เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินกู้สามัญกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

1.1 หนังสือกู้เงินกู้สัญญาเลขที่...................................ลงวันที่...................................................... .... 
จ านวนเงินกู้...............................................บาท(.............................................................. ....................................) 
ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้แบบ 
    ช าระเงินต้นเท่ากันทุกงวด งวดละ.........................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย รวม............งวด 
    ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด งวดละ..........................บาท ยกเว้นงวดสดุท้าย รวม..........งวด 
และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ต้องช าระสหกรณ์ฯ จ านวนเงินทั้งสิ้น ..................................................บาท 
(........................................................................................................................)  
 คณะกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าพเจ้าปรับโครงสร้างหนี้เป็นเวลา..................งวด  
ตั้งแต่เดือน..................................................เป็นต้นไป 
 ข้อ 2.ข้าพเจ้าตกลงปรับโครงสร้างหนี้ นับตั้งแต่วันที่ท าหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.หากข้าพเจ้าผิดสัญญาตามข้อ 2.ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดช าระโดย
สิ้นเชิง 
 ข้อ 4.ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงินกู้สามัญฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้
เงินกู้สัญญาเลขที่...............................ลงวันที่................................................... 
 
ลงชื่อ.................................................. ผู้กู ้                 ลงชื่อ................................................ คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี) 
      (..................................................)                          (..................................................) 

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

                                          (................................................)(สมาชิกเลขที่....................) 



 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด 
หนังสือแสดงความยินยอมค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

(ปรับโครงสร้างหนี้) 
เขียนที่..........……………………………………........ 

วันที่………….……………………………………………. 

 ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.....................อายุ........ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน                                                  ปรากฏตามส าเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี้ 
อาชีพ     ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า     ข้าราชการบ านาญ อื่นๆ (ระบุ)......................................................... 
ต าแหน่ง..........................................................เงินเดือน............................บาทสังกัด.............. ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ถนน...........................................ต าบล............ ........................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................... .......................โทรศัพท์.............................................. 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกัน นาย/นาง/น.ส. .............................................................เลขทะเบียน...............  
ซึ่งกู้เงินจากสหกรณ์ตามหนังสือกู้เงินสัญญาเลขที่ ..............................ลงวันที่..................................................... 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้กู้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันอยู่ ท าการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ตามมติของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันหนี้ดังกล่าวยินยอมค้ าประกันผู้กู้ในทุกกรณี และหนังสือแสดง
ความยินยอมฉบับนี้ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่และถือให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาค้ าประกันเงินกู้สัญญา
เลขที่ ...............................ลงวนัที่......................................................... ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความท้ังหมด
และเข้าใจดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 
ลงชื่อ.............................................. ผู้ค้ าประกัน 

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

              ลงชื่อ.............................................. คู่สมรสผู้ค้ าประกัน(ถ้ามี) 
                                          (..................................................) 

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

                      (................................................) (เลขสมาชิก..................) 
 

 
 
 
 

         เอกสารแนบ 

    ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้ค้ าประกัน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนคู่สมรสผู้ค้ าประกัน
(ถ้ามี) 


