
 

 
 
 

แบบค ำขอขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลรำชธำนี  จ ำกัด 

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

วันที่............เดือน..................................พ.ศ............. 
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ 
 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จ ากัด 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................... 
ต าแหน่ง  ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ   อ่ืนๆ........................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................................สังกัด/หน่วยงาน..................................................................... 
อ าเภอ.................................................จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่บ้านเลขท่ี.........................................หมู่ที่.................  
ถนน........................... ซอย..................................... ต าบล.................................. อ าเภอ........................................... 
จังหวัด...................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................... ............... 
 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ ตามหนังสือกู้เงิน  สามัญ   พิเศษ  เลขที่ ............................................. 
ลงวันที่ .................................. จ านวนเงิน…………......….........บาท (...........................................................................)  
ผ่อนช าระแก่สหกรณ์ แบบสหกรณ์ แบบธนาคาร เป็นงวดรายเดือนๆ ละ............................................... บาท  
เป็นระยะเวลา ................................. งวด ซึ่งปัจจุบันได้ช าระมาแล้วจ านวน ..................................................... งวด  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู ้  สามัญ   พิเศษ  ข้างต้น 
จากเดิม............. งวด เป็น.............งวดๆ ละ ...........................บาท (........................................................................) 
 แบบค าขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้เงินเลขที่....................................
ลงวันที่..............................................................ทั้งนี ้ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ แต่เป็นเพียงการปรับขยายจ านวนงวด
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือต้องค าพิพากษา
ให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่อย่างใด และไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดท า
หนังสือฉบับนี้ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนดทุกประการ 
     

      ลงชื่อ.................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

 (..............................................................) 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
 สมาชิกมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ ากัด เห็นสมควรให้ขยายระยะเวลา
การช าระหนี้ สัญญาเลขท่ี................................................ โดยส่งเงินชาระหนี้ เป็นงวดๆ ละ............................บาท 
เป็นระยะเวลา................................... งวด 
 

 ............................................. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
(............................................................) (............................................................) 
 

 ....................................................... ผู้จัดการ  
 (............................................................)  

เอกสำรประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ยื่นค าร้อง และผู้ค้ าประกัน 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้านผูย้ื่นค าร้อง และผู้ค้ าประกัน 
3. เอกสารการเปลีย่น ช่ือ - สกุล (ถ้ามี) 



 
 
 

บันทึกแนบท้ำยหนังสือกู้เงิน 
(ขยำยระยะเวลำชำระหนี้) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลรำชธำนี จ ำกัด 
………………………………… 

 
 

วันที่............เดือน..................................พ.ศ............. 
 
 ข้าพเจ้า....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...............................อายุ ............ปี  
ต าแหน่ง……………………………………………..สังกัด……...........…………………………….อยู่บ้านเลขที่………………..……..…….  
ถนน................................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ.....…….................จังหวัด..............................…………. 
ขอท าหนังสือขยายเวลาการชาระหนี้ ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ ากัด เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ตามท่ีข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ตามหนังสือเงินกู้ เลขที่ .............................................................  
ลงวันที่ .................................จ านวนเงินกู้ .................................. บาท (....................................................................)  
ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ................................ บาท  
เป็นเวลา ...................... งวด และขณะนี้ยังมีหนี้ที่ต้องช าระสหกรณ์ฯ จ านวนเงินทั้งสิ้น .................................. บาท 
(........................................................................)  
 คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าพเจ้าขยายระยะเวลาช าระหนี้   โดยให้ช าระงวดละ......... 
..................................บาท  เป็นเวลา .................................... งวด ตั้งแต่เดือน.......................................................... 
จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงเปลี่ยนแปลงการช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ 1. โดยข้าพเจ้าสัญญา 
ว่าจะช าระคืนเงินกูใ้ห้แก่สหกรณ์ฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  
 ข้อ 3. หากข้าพเจ้าผิดสัญญาตามข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดช าระคืนโดยสิ้นเชิง  
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงินกู้สามัญกรณีขยายระยะเวลาชาระหนี้ฉบับนี้ 
ไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่และให้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้เงิน เลขที ่..................................................................... 
ลงวันที่........................................................  
 
 
 ลงชื่อ......................................................ผู้กู ้ 
 (...........................................................)  
 ลงชื่อ.......................................................พยาน  
 (.........................................................)  
 ต าแหน่ง................................................. 
 สมาชิกเลขทะเบียน....................  
 ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
 (.........................................................) 
 
 



 
 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมค้ ำประกันเงินกู้ 
(ขยำยระยะเวลำชำระหนี้) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลรำชธำนี จ ำกัด 
………………………………… 

 
 

เขียนที่.......................................................................  
วันที่............เดือน..................................พ.ศ............. 

 
 ข้าพเจ้า.................................…………........………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….......….............. อายุ…...........ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  -  - ปรากฏตามส าเนาบัตรแนบท้าย
หนังสือนี้ อาชีพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ช้าราชการบ านาญ อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................... 
ต าแหน่ง............................................ เงินเดือน...............................บาท หน่วยงาน...................................................  
อ าเภอ...........................................................จังหวัด............................................................................ .......................  
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.................ถนน....................................ต าบล...………........…............... 
อ าเภอ..............…..…………….....…จังหวัด….…………...……….....โทรศัพท์……….……..………...........................................  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกัน นาย/นาง/น.ส. ..................................................... เลขทะเบียน ............................  
ตามหนังสือกู้เงินเลขที่ .................................................................. ลงวันที่ ...............................................................  
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้กู้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันอยู่ ท าการขยายระยะเวลาช าระหนี้และเปลี่ยนแปลง
จ านวนเงินช าระหนี้กบัสหกรณ์ โดยหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ และให้ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของหนังสือค้ าประกันเงินกู้ เลขที.่.....................................................ลงวันที่……………………............…………  
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อความทั้งหมดและเข้าใจดี  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
 
 
 ลงชื่อ ................................................................ ผู้ค้ าประกัน  
 (.................................................................)  
 ลงชื่อ .............................................................. พยาน  
 (................................................................)  
 ต าแหน่ง................................................................ 
 สมาชิกเลขทะเบียน....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ค้ าประกนั 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ค้ าประกัน 
3. เอกสารการเปลีย่น ช่ือ - สกุล (ถ้ามี) 



 
 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมค้ ำประกันเงินกู้ 
(ขยำยระยะเวลำชำระหนี้) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลรำชธำนี จ ำกัด 
………………………………… 

 
 

เขียนที่.......................................................................  
วันที่............เดือน..................................พ.ศ............. 

 
 ข้าพเจ้า.................................…………........………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….......….............. อายุ…...........ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  -  - ปรากฏตามส าเนาบัตรแนบท้าย
หนังสือนี้ อาชีพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ช้าราชการบ านาญ อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................... 
ต าแหน่ง............................................ เงินเดือน...............................บาท หน่วยงาน...................................................  
อ าเภอ...........................................................จงัหวัด............................................................................ .......................  
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.................ถนน....................................ต าบล...………........…............... 
อ าเภอ..............…..…………….....…จังหวัด….…………...……….....โทรศัพท์……….……..………...........................................  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกัน นาย/นาง/น.ส. ..................................................... เลขทะเบียน ............................  
ตามหนังสือกูเ้งินเลขที่ .................................................................. ลงวันที่ ...............................................................  
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้กู้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันอยู่ ท าการขยายระยะเวลาช าระหนี้และเปลี่ยนแปลง
จ านวนเงินช าระหนี้กับสหกรณ์ โดยหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ และให้ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของหนังสือค้ าประกันเงินกู้ เลขที.่.....................................................ลงวันที่……………………............…………  
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อความทั้งหมดและเข้าใจด ี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
 
 
 ลงชื่อ ................................................................ ผู้ค้ าประกัน  
 (.................................................................)  
 ลงชื่อ .............................................................. พยาน  
 (................................................................)  
 ต าแหน่ง................................................................ 
 สมาชิกเลขทะเบียน....................... 
 

เอกสำรประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ค้ าประกนั 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ค้ าประกัน 
3. เอกสารการเปลีย่น ช่ือ - สกุล (ถ้ามี) 


