
 

    หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการในการขอปรับโครงสรางหนี้ 

สำหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ ป 2564 

 

 หลักเกณฑ 
         

        - การปรับโครงสรางหนี้ สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการและไดรับเงินบำนาญต่ำกวาอัตราเงินเดือนเดิม 

เปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด วาดวย การปรับโครงสรางหน้ี  พ.ศ.2563 

          - การปรับโครงสรางหน้ี สำหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ โดยการทำบันทึกตามแบบคำขอปรับโครงสรางหนี้

แนบทายสัญญาเงินกูเดิม ซึ่งไมถือเปนการแปลงหนี้ใหม สหกรณฯ จะกำหนดสัดสวนในการสงเงินคาหุนและชำระหน้ีเปนงวดรายเดือน ดังนี ้

  1. สหกรณฯ จะปรับลดยอดในการสงเงินคาหุน เปนเดือนละ 500 บาท  

  2. สหกรณฯ จะคำนวณยอดชำระหน้ีรายเดือน โดยใหชำระเงินตนไมนอยกวา 2,000 บาท รวมกับดอกเบี้ยประจำเดือน 

จากเงินตนแตละสัญญาเงินกู   

 ทั้งนี้ สหกรณฯ จะเริม่สงหักตามยอดปรับโครงสรางหนี้ ในเดือน ตลุาคม 2564  หากสมาชิกรายใดประสงคจะสงชำระเงินคาหุน 

และ/หรือ เงินงวดชำระหนี้ สูงกวาอัตราที่สหกรณฯ คำนวณไวให  สมาชิกสามารถระบุยอดท่ีจะสงชำระรายเดือนตามประสงคของสมาชิก 

ในแบบคำขอปรับโครงสรางหนีไ้ด 

 

 ขั้นตอนและวิธีการ 

 

        - สมาชิกทำบันทึกขอปรับการสงเงินคาหุนและเงินงวดชำระหน้ี ตามแบบคำขอปรบัโครงสรางหนี้ท่ีสหกรณฯ จัดสงใหสมาชิก 

         - ในการขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูไมวาสัญญาใด จะตองไดรับความยินยอมจากผูค้ำประกันเงนิกูและคูสมรสทุกราย  หากปรากฏวา 

ผูค้ำประกันเงินกูรายใดไดถึงแกกรรม หรือลาออก หรือขาดจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ ไมวาดวยเหตุใดๆ  สมาชิกผูกูจะตองดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงผูค้ำประกันเงินกูรายใหมกอน จึงจะสามารถดำเนินการขอปรับโครงสรางหน้ีได  

         - เอกสารประกอบแนบคำขอปรับโครงสรางหนี ้ของผูกูและคูสมรส / ผูค้ำประกันและคูสมรส ดังน้ี 

 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    2.  สำเนาทะเบียนบาน  

 3.  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหยา (ถามี)  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) 

        5. คำสั่งเกษียณอายรุาชการ / ลาออกจากราชการ   

 -  การสงเอกสารคำขอปรับโครงสรางหนี้ ใหสมาชิกดำเนินการภายในวันที่ 15 กันยายน 2564   

 

 ชองทางการติดตอและยื่นเอกสาร   

- การยื่นคำขอปรับโครงสรางหน้ี  ..ติดตอชอง 4 ฝายทะเบียนหุนฯ โทร. 099-0803332 / ติดตอชอง 5 ฝายติดตามหน้ีสิน โทร. 081-9542220 

- การยื่นคำขอเปล่ียนแปลงผูค้ำประกันเงินกู  ..ติดตอชอง 8 ฝายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ โทร. 081-9542223 

 

 

 



แบบคำขอปรับโครงสรางหน้ี   

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

วันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ................. 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด 

 ขาพเจา.........................................................................................      สมาชิก      ลูกหนี้ เลขทะเบียนที่.....................อายุ............ป 

ประจำตัวประชาชนเลขท่ี        -                      -                          -             -  

ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได บานเลขที่....................หมูที่................ซอย..........................ถนน.....................................ตำบล......................................

อำเภอ...............................จังหวัด............................รหสัไปรษณยี....................โทรศัพท.................................. LINE ID …………….……………….. 

ปจจุบันรับราชการหรืองานประจำ ในตำแหนง................................................สังกัด/โรงเรียน............................................................................

อำเภอ.............................จังหวัด...........................ไดรับเงินไดรายเดอืน.......................บาท เงินประจำตำแหนง/วิทยฐานะ........................บาท   

มีความประสงคขอทำสญัญาปรับโครงสรางหน้ีกับสหกรณฯ และขอเรียนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ดังนี ้

 ขอ 1. ขาพเจายอมรับวาไดทำสญัญากูเงินไวกับสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด  แตขาพเจาไมสามารถสงเงินงวดชำระหนี้

ตามสญัญาเงินกูที่ไดทำไว เนื่องจากขาพเจา       เกษียณอายุราชการ ป พ.ศ................... หรือ      ลาออกจากราชการ  ป  พ.ศ.................... 

และไดรับเงินบำนาญตำ่กวาอัตราเงินเดือนเดมิ  โดยไดรับเงินบำนาญเปนเงินจำนวน.....................................บาท   

หรือ       กรณอ่ืีนๆ ............................................................................................................................................... 

 ขอ 2. ขาพเจามีความประสงคขอทำสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยขอสงชำระเงินคาหุนและเงินงวดชำระหน้ีเปนรายเดือน ดังน้ี 

       เงินคาหุน        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูพิเศษ        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูสามญั       จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูฉุกเฉินผานเครื่อง ATM.   จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       อ่ืน ๆ...............................................    จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท

    รวม  จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

    ทั้งนี ้เร่ิมตั้งแตเดือน...............................พ.ศ................ เปนตนไป 

 ขอ 3. ขาพเจาไดแนบเอกสารจำเปน สำหรับผูกูและคูสมรส / ผูค้ำประกันและคูสมรส อยางละ 1 ฉบับ ไดแก 

       4.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    4.2  สำเนาทะเบียนบาน  

       4.3  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบยีนหยา (ถามี)  4.4  หลักฐานการเปลีย่นชื่อ - สกุล (ถามี) 

       4.5  คำสั่งเกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ    4.6 อ่ืน ๆ........................................................................... 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                       

                       ลงชื่อ....................................................สมาชิกผูขอปรับโครงสรางหนี ้

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

 

 

 

 



 

 

 

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

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ................ 

 ขาพเจา......................................................................................      สมาชิก     ลูกหน้ี เลขทะเบยีนท่ี.......................อายุ...............ป 

เลขประจำตัวประชาชน   -  -     -         -                  -        -      รับราชการหรืองานประจำในตำแหนง................................................

สังกัด/โรงเรียน....................................................อำเภอ.........................จังหวัด.........................ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.................หมูที่............ 

ถนน........................ตำบล..........................อำเภอ.........................จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย.................โทรศัพท................................  

 ขอทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไวตอสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด เพ่ือเปนหลักฐาน มีขอความสำคญัดังตอไปนี ้

 ขอ 1. ในวันท่ีทำหนังสือสัญญาฉบบัน้ี ขาพเจายอมรับวาขาพเจาเปนหนี้สหกรณฯ ตามสัญญาเงินกู................ที่................................

ลงวันท่ี..............................มยีอดหนี้เงินตน จำนวน..........................บาท (..............................................................) ดอกเบี้ยคางชำระ จำนวน

.......................บาท (............................................) รวมเปนหนี้ทั้งสิ้น จำนวน..........................บาท (.................................................................) 

 ขอ 2. ขาพเจาตกลงยินยอมขอปรับลดการสงชำระหนี้ ตามสัญญาฉบับน้ี ออกเปนงวด ๆ โดยตกลงชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน  

งวดละ..........................บาท (..........................................................) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ............ตอป โดยขาพเจาตกลงชำระ

หนี้งวดแรกในวันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... และเดือนถัดไปกำหนดสงภายในวันสิ้นเดอืนของเดือนนั้น ๆ จนกวาจะแลวเสร็จ 

 ขอ 3. หากขาพเจาผิดนัดชำระหนีง้วดใดงวดหนึ่ง และ/หรือผดิสญัญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญาฉบับน้ี ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ 

ดำเนินการตามขอบังคับและระเบยีบสหกรณฯ   และยินยอมใหสหกรณฯ บอกเลิกสญัญาการปรับปรงุโครงสรางหนีไ้ด  

 ขอ 4. หากมีภาระดอกเบี้ยคางชำระ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หกัเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนท่ีอาจจะไดรับในแตละปเพื่อชำระ

หนี้แกสหกรณฯ ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่พึงจะไดรับในปน้ัน ๆ 

 ขอ 5. ขาพเจารับทราบเงื่อนไขและขอผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ และขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทุกประการ และให

ถือวาหนังสือสัญญาฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของสัญญาเงินกู................ที.่.............................ลงวันที่...........................ทีไ่ดทำไวกับสหกรณฯ แลว 

ทั้งนี้ ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปนเพียงการขยายระยะเวลาและปรับลดยอดเงินในการชำระหนี้เงนิกูเพื่อใหขาพเจาสามารถชำระหนี้ให

สหกรณฯ ตอไปได  โดยมีหนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ำประกนัในหนี้เงินกูตามสญัญาท่ีขอปรับโครงสรางหนีแ้ละคูสมรสของผูค้ำประกัน

เงินกูอันเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญาฉบับน้ีแนบมาพรอมแลว     

 ขาพเจาไดอานขอความในสัญญานีแ้ละไดไตรตรองอยางรอบคอบโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคญัตอหนาพยาน  

                       ลงชื่อ...................................................ผูขอปรบัโครงสรางหนี ้

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

ลงชื่อ............................................พยาน (สมาชิกสหกรณ)           ลงช่ือ..............................................พยาน (เจาหนาท่ีสหกรณฯ) 

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

บันทึกคำยินยอมของคูสมรสของผูขอปรับโครงสรางหน้ี 

ขาพเจา .................................................... รับทราบและยินยอมใหคูสมรสเขารวมปรับโครงสรางหนี้และยนิยอมที่จะผูกพนัตาม

สัญญาตอไป                            

         ลงช่ือ...................................................คูสมรสของผูขอปรับโครงสรางหน้ี 

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

                                 ผูมีอำนาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด 

 

   ลงช่ือ...................................................กรรมการประจำหนวย             ลงช่ือ...................................................ผูจัดการ 

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

 

หนังสือสัญญาปรับโครงสรางหนี ้ระหวาง สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จำกัด 

 กับ สมาชิกผูขอปรับโครงสรางหนี ้



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ำประกันและคูสมรสของผูค้ำประกันเงินกู 

ในการขอปรับโครงสรางหน้ีของผูกู 
เขียนที่....................................................................................... 

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ................ 

ประเภทเงินกู      พิเศษ      สามญั       ฉกุเฉนิ ATM.      อื่น ๆ ............... 

สัญญาเลขท่ี...................................ลงวนัท่ี............................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................ 

เลขประจำตัวประชาชน      -              -                   -         -       อายุ...............ป  ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.....................หมูที่.............

ซอย.....................ถนน...........................ตำบล...............................อำเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................

โทรศัพท..........................................   ปจจุบันเปน      ขาราชการ       ลูกจาง       อ่ืน ๆ  ตำแหนง...............................................................

สังกัด/โรงเรียน........................................................อำเภอ.......................จังหวัด.......................                                                          

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูคำ้ประกนั” ไดรับทราบเง่ือนไขและขอผูกพันตามสญัญาปรับโครงสรางหนีข้อง....................................................(ผูกู) 

และใหถือวาหนังสือแสดงความยนิยอมฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู..............ที่.............................ลงวันท่ี...........................ที่ผูกูไดทำไว

กับสหกรณฯ ทั้งนี้ ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปนเพียงการขยายระยะเวลาและปรับลดยอดเงินในการชำระหนีเ้งินกูเพ่ือใหผูกูสามารถชำระ

หนี้ใหสหกรณฯ ตอไปได  และขาพเจาในฐานะผูคำ้ประกันตกลงยินยอมใหผูกูทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณฯ และ

เปลีย่นแปลงเงินงวดชำระหนี้เงนิกูได ดังนี ้  

       สัญญาเงินกูพิเศษ        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูสามญั       จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูฉุกเฉินผานเครื่อง ATM.   จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       อ่ืน ๆ...............................................    จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

 ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู ขาพเจายินยอมชำระหนี้แทนผูกู โดยใหสหกรณฯ แจงยอดเรียกเก็บ     

ไปยังหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาชำระหนี้แทนผูกูตามระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการของสหกรณฯ และ

ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทุกประการ หากผูกูไมปฏิบัติการชำระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ 

ดำเนินการตามข้ันตอนของสหกรณฯ ตอไป  

ขาพเจาไดอานขอความในสัญญานี้และไดไตรตรองอยางรอบคอบโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคญัตอหนาพยาน 

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

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

 (ลงชื่อ)........................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ)        (ลงชื่อ)........................................................พยาน   

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

บันทึกคำยินยอมของคูสมรสของผูค้ำประกัน 

ขาพเจา ............................................................ รับทราบและยนิยอมใหคูสมรสเขารวมปรับโครงสรางหนี้และยินยอมที่จะผูกพัน 

ตามสัญญาตอไป                            

               ลงชื่อ...................................................คูสมรสของผูค้ำประกัน 

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

 



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ำประกันและคูสมรสของผูค้ำประกันเงินกู 

ในการขอปรับโครงสรางหน้ีของผูกู 
เขียนที่....................................................................................... 

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ................ 

ประเภทเงินกู      พิเศษ      สามญั       ฉกุเฉนิ ATM.      อื่น ๆ ............... 

สัญญาเลขท่ี...................................ลงวนัท่ี............................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................ 

เลขประจำตัวประชาชน      -              -                   -         -       อายุ...............ป  ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.....................หมูที่.............

ซอย.....................ถนน...........................ตำบล...............................อำเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................

โทรศัพท..........................................   ปจจุบันเปน      ขาราชการ       ลูกจาง       อ่ืน ๆ  ตำแหนง...............................................................

สังกัด/โรงเรียน........................................................อำเภอ.......................จังหวัด.......................                                                          

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูคำ้ประกนั” ไดรับทราบเง่ือนไขและขอผูกพันตามสญัญาปรับโครงสรางหนี้ของ....................................................(ผูกู) 

และใหถือวาหนังสือแสดงความยนิยอมฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู..............ที.่............................ลงวันท่ี...........................ที่ผูกูไดทำไว

กับสหกรณฯ ทั้งนี้ ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปนเพียงการขยายระยะเวลาและปรับลดยอดเงินในการชำระหนีเ้งินกูเพ่ือใหผูกูสามารถชำระ

หนี้ใหสหกรณฯ ตอไปได  และขาพเจาในฐานะผูคำ้ประกันตกลงยินยอมใหผูกูทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณฯ และ

เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้เงนิกูได ดังนี ้  

       สัญญาเงินกูพิเศษ        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูสามญั       จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูฉุกเฉินผานเครื่อง ATM.   จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       อ่ืน ๆ...............................................    จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

 ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู ขาพเจายินยอมชำระหนี้แทนผูกู โดยใหสหกรณฯ แจงยอดเรียกเก็บ     

ไปยังหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาชำระหนี้แทนผูกูตามระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการของสหกรณฯ และ

ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทุกประการ หากผูกูไมปฏิบัติการชำระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ 

ดำเนินการตามข้ันตอนของสหกรณฯ ตอไป  

ขาพเจาไดอานขอความในสัญญานี้และไดไตรตรองอยางรอบคอบโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคญัตอหนาพยาน 

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

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

 (ลงชื่อ)........................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ)        (ลงชื่อ)........................................................พยาน   

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

บันทึกคำยินยอมของคูสมรสของผูค้ำประกัน 

ขาพเจา ............................................................ รับทราบและยนิยอมใหคูสมรสเขารวมปรับโครงสรางหนี้และยินยอมที่จะผูกพัน 

ตามสัญญาตอไป                            

               ลงชื่อ...................................................คูสมรสของผูค้ำประกัน 

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

 



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ำประกันและคูสมรสของผูค้ำประกันเงินกู 

ในการขอปรับโครงสรางหน้ีของผูกู 
เขียนที่....................................................................................... 

วันท่ี.............เดอืน..........................พ.ศ................ 

ประเภทเงินกู      พิเศษ      สามญั       ฉกุเฉนิ ATM.      อื่น ๆ ............... 

สัญญาเลขท่ี...................................ลงวนัท่ี............................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................ 

เลขประจำตัวประชาชน      -              -                   -         -       อายุ...............ป  ที่อยูปจจบุนั บานเลขที่.....................หมูที่.............

ซอย.....................ถนน...........................ตำบล...............................อำเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................

โทรศัพท..........................................   ปจจุบันเปน      ขาราชการ       ลูกจาง       อ่ืน ๆ  ตำแหนง...............................................................

สังกัด/โรงเรียน........................................................อำเภอ.......................จังหวัด.......................                                                          

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูคำ้ประกนั” ไดรับทราบเง่ือนไขและขอผูกพันตามสญัญาปรับโครงสรางหนี้ของ....................................................(ผูกู) 

และใหถือวาหนังสือแสดงความยนิยอมฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู..............ที่.............................ลงวันท่ี...........................ที่ผูกูไดทำไว

กับสหกรณฯ ทั้งนี้ ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปนเพียงการขยายระยะเวลาและปรับลดยอดเงินในการชำระหนีเ้งินกูเพ่ือใหผูกูสามารถชำระ

หนี้ใหสหกรณฯ ตอไปได  และขาพเจาในฐานะผูคำ้ประกันตกลงยินยอมใหผูกูทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณฯ และ

เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้เงนิกูได ดังนี ้  

       สัญญาเงินกูพิเศษ        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูสามญั       จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูฉุกเฉินผานเครื่อง ATM.   จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       อ่ืน ๆ...............................................    จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

 ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู ขาพเจายินยอมชำระหนี้แทนผูกู โดยใหสหกรณฯ แจงยอดเรียกเก็บ     

ไปยังหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาชำระหนี้แทนผูกูตามระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการของสหกรณฯ และ

ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทุกประการ หากผูกูไมปฏิบัติการชำระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ 

ดำเนินการตามข้ันตอนของสหกรณฯ ตอไป  

ขาพเจาไดอานขอความในสัญญานี้และไดไตรตรองอยางรอบคอบโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคญัตอหนาพยาน 

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

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

 (ลงชื่อ)........................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ)        (ลงชื่อ)........................................................พยาน   

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

บันทึกคำยินยอมของคูสมรสของผูค้ำประกนั 

ขาพเจา ............................................................ รับทราบและยนิยอมใหคูสมรสเขารวมปรับโครงสรางหนี้และยินยอมที่จะผูกพัน 

ตามสัญญาตอไป                            

               ลงชื่อ...................................................คูสมรสของผูค้ำประกัน 

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

 



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ำประกันและคูสมรสของผูค้ำประกันเงินกู 

ในการขอปรับโครงสรางหน้ีของผูกู 
เขียนที่....................................................................................... 

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ................ 

ประเภทเงินกู      พิเศษ      สามญั       ฉกุเฉนิ ATM.      อื่น ๆ ............... 

สัญญาเลขท่ี...................................ลงวนัท่ี............................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................ 

เลขประจำตัวประชาชน      -              -                   -         -       อายุ...............ป  ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.....................หมูที่.............

ซอย.....................ถนน...........................ตำบล...............................อำเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................

โทรศัพท..........................................   ปจจุบันเปน      ขาราชการ       ลูกจาง       อ่ืน ๆ  ตำแหนง...............................................................

สังกัด/โรงเรียน........................................................อำเภอ.......................จังหวัด.......................                                                          

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูคำ้ประกนั” ไดรับทราบเง่ือนไขและขอผูกพันตามสญัญาปรับโครงสรางหนี้ของ....................................................(ผูกู) 

และใหถือวาหนังสือแสดงความยนิยอมฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู..............ที่.............................ลงวันท่ี...........................ที่ผูกูไดทำไว

กับสหกรณฯ ทั้งนี้ ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปนเพียงการขยายระยะเวลาและปรับลดยอดเงินในการชำระหนีเ้งินกูเพ่ือใหผูกูสามารถชำระ

หนี้ใหสหกรณฯ ตอไปได  และขาพเจาในฐานะผูคำ้ประกันตกลงยินยอมใหผูกูทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณฯ และ

เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้เงนิกูได ดังนี ้  

       สัญญาเงินกูพิเศษ        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูสามญั       จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูฉุกเฉินผานเครื่อง ATM.   จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       อ่ืน ๆ...............................................    จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

 ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู ขาพเจายินยอมชำระหนี้แทนผูกู โดยใหสหกรณฯ แจงยอดเรียกเก็บ     

ไปยังหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาชำระหนี้แทนผูกูตามระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการของสหกรณฯ และ

ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทุกประการ หากผูกูไมปฏิบัติการชำระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ 

ดำเนินการตามข้ันตอนของสหกรณฯ ตอไป  

ขาพเจาไดอานขอความในสัญญานี้และไดไตรตรองอยางรอบคอบโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคญัตอหนาพยาน 

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

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

 (ลงชื่อ)........................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ)        (ลงชื่อ)........................................................พยาน   

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

บันทึกคำยินยอมของคูสมรสของผูค้ำประกัน 

ขาพเจา ............................................................ รับทราบและยนิยอมใหคูสมรสเขารวมปรับโครงสรางหนี้และยินยอมที่จะผูกพัน 

ตามสัญญาตอไป                            

               ลงชื่อ...................................................คูสมรสของผูค้ำประกัน 

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

 



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ำประกันและคูสมรสของผูค้ำประกันเงินกู 

ในการขอปรับโครงสรางหน้ีของผูกู 
เขียนที่....................................................................................... 

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ................ 

ประเภทเงินกู      พิเศษ      สามญั       ฉกุเฉนิ ATM.      อื่น ๆ ............... 

สัญญาเลขท่ี...................................ลงวนัท่ี............................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................ 

เลขประจำตัวประชาชน      -              -                   -         -       อายุ...............ป  ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.....................หมูที่.............

ซอย.....................ถนน...........................ตำบล...............................อำเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................

โทรศัพท..........................................   ปจจุบันเปน      ขาราชการ       ลูกจาง       อ่ืน ๆ  ตำแหนง...............................................................

สังกัด/โรงเรียน........................................................อำเภอ.......................จังหวัด.......................                                                          

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูคำ้ประกนั” ไดรับทราบเง่ือนไขและขอผูกพันตามสญัญาปรับโครงสรางหนี้ของ....................................................(ผูกู) 

และใหถือวาหนังสือแสดงความยนิยอมฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู..............ที่.............................ลงวันที่...........................ที่ผูกูไดทำไว

กับสหกรณฯ ทั้งนี้ ไมเปนการแปลงหนี้ใหม แตเปนเพียงการขยายระยะเวลาและปรับลดยอดเงินในการชำระหนีเ้งินกูเพ่ือใหผูกูสามารถชำระ

หนี้ใหสหกรณฯ ตอไปได  และขาพเจาในฐานะผูคำ้ประกันตกลงยินยอมใหผูกูทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณฯ และ

เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้เงนิกูได ดังนี ้  

       สัญญาเงินกูพิเศษ        จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูสามญั       จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       สัญญาเงินกูฉุกเฉินผานเครื่อง ATM.   จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

       อ่ืน ๆ...............................................    จากเดิมเดือนละ............................ บาท   ขอปรับเปนเดือนละ............................ บาท 

 ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู ขาพเจายินยอมชำระหนี้แทนผูกู โดยใหสหกรณฯ แจงยอดเรียกเก็บ     

ไปยังหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาชำระหนี้แทนผูกูตามระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการของสหกรณฯ และ

ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวทุกประการ หากผูกูไมปฏิบัติการชำระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ 

ดำเนินการตามข้ันตอนของสหกรณฯ ตอไป  

ขาพเจาไดอานขอความในสัญญานี้และไดไตรตรองอยางรอบคอบโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคญัตอหนาพยาน 

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

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

 (ลงชื่อ)........................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ)        (ลงชื่อ)........................................................พยาน   

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

บันทึกคำยินยอมของคูสมรสของผูค้ำประกัน 

ขาพเจา ............................................................ รับทราบและยนิยอมใหคูสมรสเขารวมปรับโครงสรางหนี้และยินยอมที่จะผูกพัน 

ตามสัญญาตอไป                            

               ลงชื่อ...................................................คูสมรสของผูค้ำประกัน 

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

 


