
เลขท่ีรับ ...................../.................... 
วันท่ี ................................................ 

 

 
 
 
 
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
คำขอพักชำระหนี้เงินตน้ของเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

เรื่อง  ขอพักการชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จำกดั 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... เลขทะเบียนสมาชิก .............................   
ตำแหน่ง ........................................................................................ กลุ่มงาน ...................................................................................................  
สำนัก .................................................................. โทรศัพท ์...................................................... มือถือ ............................................................ 
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มีเงินได้รายเดือนรวมทั้งสิ้น ....................................... บาท ( ....................................................................................................................) 

ประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา  3  เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564 
 1. เงินกู้สามัญ 
 2. เงินกู้พิเศษ     2.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน 2.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์   

    2.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ  2.4 เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต 

เนื่องจากข้าพเจ้าและครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังนี้  ................................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ ...................................................................... ผู้กู ้
             ( ...................................................................) 
 

******************************************************************************************************* 
 

บันทึกข้อตกลงการค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม) 
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันของ นาย/นาง/นางสาว .............................................................................. ........ ผู้กู้เงินจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้ขอพักชำระหนี้เงินต้นที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน และตกลงยอมเข้าผูกพันเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ทุกประการ ทั้งนี้ ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงการค้ำประกันเงินกู้นี้
เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาค้ำประกัน 
1. สัญญาเงินกู้สามัญ เลขที่ ................................................................. 

1. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

2. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

3. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

4. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขที ่....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

5. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
 

/2. สัญญาเงินกู้พิเศษ 
 

 

 

 



สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

(ลงช่ือ) ........................................................... เจ้าหนา้ที่สหกรณ ์
         ( ......................................................... ) 

 
(ลงช่ือ) ........................................................... ผู้จดัการสหกรณ ์

          (      นางสาวณาตยา  มาอินทร์       ) 
 

 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
อนุมัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการชุดที่ 46 คร้ังท่ี    /2564 
วัน                 มีนาคม 2564 
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2. สัญญาเงินกู้พิเศษ 
2.1 สัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน เลขที่ .................................................................  
1. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
2. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
3. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
4. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
5. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
6. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
7. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขที ่....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
8. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

******************************************************************************************************* 

2.2 สัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ เลขที่ .................................................................  
1. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขที ่....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
2. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

******************************************************************************************************* 

2.3 สัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือการซ้ือยานพาหนะ เลขที่ .................................................................  
1. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
2. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
3. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขที ่....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
4. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขที่ ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
5. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

******************************************************************************************************* 

2.4 สัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้บัตรเครดิต เลขที่ .................................................................  
1. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 
2. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ค้ำ) ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี ....................... ลายมือช่ือ ................................................... 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
 
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 


