
   
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 
แบบคำขอพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ เป็นการชั่วคราว 

 
 เขียนที ่…………………………………………………..  
 

วันที่ ………………………………….. 
 

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชนของผู้พักชำระเงินต้นฯ จำนวน 1 ฉบับ 
  2. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)      จำนวน   ฉบับ 
  3.    
 

 ข้าพเจ้า......................................................................................สมาชิกเลขที่................................. 
ตำแหน่ง..............................................สังกัด................................................โทรศัพท์....................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................................................... .....................................................................
 เนื่องจาก ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)                  
จึงขอทำหนังสือพักชำระเงินต้นเพ่ือการชำระหนี้ เงินกู้ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 
เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าไดกู้ย้ืม  
  ( ) เงินกู้สามัญ   จากสหกรณ์ฯ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่...................มีผลวันที่....................
จำนวนเงิน....................................บาท กำหนดชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดรา ยเดือน ๆ ละ
.....................................บาท  เป็นเวลา............งวด 
  ( ) เงินกู้พิเศษฯ  จากสหกรณ์ฯ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่...................มีผลวันที่....................
จำนวนเงิน....................................บาท กำหนดชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน ๆ ละ
.....................................บาท  เป็นเวลา............งวด 
  ( ) เงินกู้ฉุกเฉิน  จากสหกรณ์ฯ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่...................มีผลวันที่....................
จำนวนเงิน....................................บาท กำหนดชำระคืนเ งินกู้พร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน ๆ ละ
.....................................บาท  เป็นเวลา............งวด 
  ( ) เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา 2019   จากสหกรณ์ฯ               
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่...................มีผลวันที่....................จำนวนเงิน....................................บาท กำหนด
ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน ๆ ละ.....................................บาท  เป็นเวลา............งวด 

/ ข้อ 2 ข้าพเจ้า... 
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 ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีความประสงค ์ขอพักชำระเงินต้นเพ่ือการชำระหนี้เงินกู ้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือแบบคำขอพักชำระเงินต้นเพ่ือการชำระหนี้เงินกู้ เป็นการชั่วคราวฉบับนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาเงินกู ้ตามข้อ 1. 
 ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศกำหนด ดังนี้  
  4.1 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน (ถ้าสัญญาตามข้อ 1 มีบุคคลค้ำประกัน) 
  4.2 ข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน คิดดอกเบี้ยตามเงินกู้คงเหลือ                  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ในเดือนถัดไปจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงินกู้
คงเหลือต่อไป 
 
  ผู้ขอพักชำระเงินต้นฯ 
 ( ) 
 
                                เจ้าหน้าทีร่ับเรื่อง/รองผู้จัดการ 
 ( ) 
 
  เจ้าหน้าทีฝ่่ายสินเชื่อ 
 ( ) 
 
  พยาน/รองผู้จัดการ 
 ( )  
  
 
  ผู้อนุมติั 
      ( นางอุดมรัตน์  ดำขำ )  
 ผู้จัดการ 
 



   

 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ ้าประกัน 
(กรณีพักช้าระเงินต้นเพ่ือการชา้ระหนี เงินกู้ เป็นการชั่วคราว) 

 

 เขียนที่ ………………………………………………… 
วันที่ ……………………….. 

 
เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาบัตรข้าราชการหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค  าประกัน  จ านวน 1 ฉบับ 
 

 ข้อ 1  ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขที่.................... ...
ในฐานะผู้ค  าประกันตามสัญญาเงินกูข้อง.............................................................สมาชิกเลขที่.......................
ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่....................................มีผลวันที่................................จ านวนเงนิ................ ..........บาท  
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้กู้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ค  าประกัน ท าการพักช าระเงินต้นเพื่อการช าระหนี 
เงินกู้ตามข้อ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะ 
ผู้ค  าประกันหนี รับทราบ 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าทราบและยินยอมว่า แบบค าขอพักช าระเงินต้นในการช าระหนี เงินกู้ เป็นการ
ช่ัวคราว ฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ ตามข้อ 1 ทั งนี  ไม่เป็นการแปลงหนี ใหม่ แต่เป็นเพียงการพัก
ช าระต้นเงินกู้ เป็นการช่ัวคราว   
 
   ผู้ค  าประกัน/ผู้ให้ค ายินยอม 
 ( )   
 โทร  
 
   พยาน 
 
 ( )  
 
 
 
  พยาน 
 
 ( )   
 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของผู้ค  าประกันจริง 
 

                                         ผู้บังคับบัญชา 
(         ) 
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ข้อปฏิบัติส้าหรับผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
 1. กรอกเอกสารด้วยปากกาหมึกสีน  าเงิน ด้วยตัวบรรจง ให้สะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน 
(ห้ามใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเด็ดขาด) 
 2. ผู้กู้และผู้ค  าประกันลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 
 3.  แนบส าเนาบัตรผู้กู้และผู้ค  าประกัน ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
 4. มีพยานลงนามรับรองในช่องพยานให้ครบถ้วน ห้ามใช้ผู้ค  าประกันลงนามเป็นพยาน  
(พยานต้องเป็นข้าราชการต ารวจเท่านั น) 
 5. หากจ าเป็นต้องแก้ไข ห้ามขีดฆ่า ห้ามใช้น  ายาลบค าผิด จะต้องพิมพ์แผ่นใหม่เท่านั น 
 6. ก่อนลงนามให้อ่านให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน 
 7. วิธีพิมพ์แบบค้าขอพักช้าระเงินต้นฯ ต้องพิมพ์หน้า-หลัง เท่านั น   
 8. ผู้กูต้้องเป็นผู้รวบรวมแบบค าขอพักช าระเงินต้นฯ และหนังสือแสดงความยินยอมของ 
ผู้ค  าประกัน (ถ้าหากมี) พร้อมเอกสารประกอบทั งหมด เพื่อยื่นต่อสหกรณ์ฯ 
  
 

**ค้าเตือน** 
การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา และความผิดทางวินัยร้ายแรง 

 
 
 

หมายเหตุ : 
 1. เงินกู้สามัญ ได้แก่ เงินกู้สามัญทั่วไป, เงินกู้สามัญโดยใช้หลักทรัพย์หรือทุนเรือนหุ้นค  าประกัน, 
เงินกู้รวมหนี ในฐานะผู้ค  าประกัน   
 เงินกู้พิเศษฯ ได้แก่ เงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิกทั่วไป, เงินกู้ซื ออาวุธปืน,  เงินกู้เพื่อการศึกษา,  
เงินกู้ภัยพิบัต,ิ เงินกู้เพื่อการเคหะ, เงินกู้ซ่อมแซมห้องพักส่วนกลาง  
 2. ก าหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ ตั งแต่เดือน  ธันวาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566 หาก
แบบค าขอพักช าระเงินต้นฯ ส่งถึงสหกรณ์ฯ ก่อนวันที่ 25 ของเดือนจะมีผลได้รับการพักช าระเงินต้นเป็น
การช่ัวคราวในงวดเดือนถัดไปจนถึงสิ นสุดการงดส่งงวดสุดท้ายรวมจ านวน 6 งวดเดือน หลังจากนั น 
สมาชิกจะต้องส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี ยตามอัตราปกติ 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ ้าประกัน 
(กรณีพักช้าระเงินต้นเพ่ือการชา้ระหนี เงินกู้ เป็นการชั่วคราว) 

 

 เขียนที่ ………………………………………………… 
วันที่ ……………………….. 

 
เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาบัตรข้าราชการหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค  าประกัน  จ านวน 1 ฉบับ 
 

 ข้อ 1  ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขที่.................... ...
ในฐานะผู้ค  าประกันตามสัญญาเงินกูข้อง.............................................................สมาชิกเลขที่.......................
ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่....................................มีผลวันที่................................จ านวนเงนิ................ ..........บาท  
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้กู้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ค  าประกัน ท าการพักช าระเงินต้นเพื่อการช าระหนี 
เงินกู้ตามข้อ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะ 
ผู้ค  าประกันหนี รับทราบ 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าทราบและยินยอมว่า แบบค าขอพักช าระเงินต้นในการช าระหนี เงินกู้ เป็นการ
ช่ัวคราว ฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ ตามข้อ 1 ทั งนี  ไม่เป็นการแปลงหนี ใหม่ แต่เป็นเพียงการพัก
ช าระต้นเงินกู้ เป็นการช่ัวคราว   
 
   ผู้ค  าประกัน/ผู้ให้ค ายินยอม 
 ( )   
 โทร  
 
   พยาน 
 
 ( )  
 
 
 
  พยาน 
 
 ( )   
 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของผู้ค  าประกันจริง 
 

                                         ผู้บังคับบัญชา 
(         ) 
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ข้อปฏิบัติส้าหรับผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
 1. กรอกเอกสารด้วยปากกาหมึกสีน  าเงิน ด้วยตัวบรรจง ให้สะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน 
(ห้ามใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเด็ดขาด) 
 2. ผู้กู้และผู้ค  าประกันลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 
 3.  แนบส าเนาบัตรผู้กู้และผู้ค  าประกัน ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
 4. มีพยานลงนามรับรองในช่องพยานให้ครบถ้วน ห้ามใช้ผู้ค  าประกันลงนามเป็นพยาน  
(พยานต้องเป็นข้าราชการต ารวจเท่านั น) 
 5. หากจ าเป็นต้องแก้ไข ห้ามขีดฆ่า ห้ามใช้น  ายาลบค าผิด จะต้องพิมพ์แผ่นใหม่เท่านั น 
 6. ก่อนลงนามให้อ่านให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน 
 7. วิธีพิมพ์แบบค้าขอพักช้าระเงินต้นฯ ต้องพิมพ์หน้า-หลัง เท่านั น   
 8. ผู้กูต้้องเป็นผู้รวบรวมแบบค าขอพักช าระเงินต้นฯ และหนังสือแสดงความยินยอมของ 
ผู้ค  าประกัน (ถ้าหากมี) พร้อมเอกสารประกอบทั งหมด เพื่อยื่นต่อสหกรณ์ฯ 
  
 

**ค้าเตือน** 
การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา และความผิดทางวินัยร้ายแรง 

 
 
 

หมายเหตุ : 
 1. เงินกู้สามัญ ได้แก่ เงินกู้สามัญทั่วไป, เงินกู้สามัญโดยใช้หลักทรัพย์หรือทุนเรือนหุ้นค  าประกัน, 
เงินกู้รวมหนี ในฐานะผู้ค  าประกัน   
 เงินกู้พิเศษฯ ได้แก่ เงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิกทั่วไป, เงินกู้ซื ออาวุธปืน,  เงินกู้เพื่อการศึกษา,  
เงินกู้ภัยพิบัต,ิ เงินกู้เพื่อการเคหะ, เงินกู้ซ่อมแซมห้องพักส่วนกลาง  
 2. ก าหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ ตั งแต่เดือน  ธันวาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566 หาก
แบบค าขอพักช าระเงินต้นฯ ส่งถึงสหกรณ์ฯ ก่อนวันที่ 25 ของเดือนจะมีผลได้รับการพักช าระเงินต้นเป็น
การช่ัวคราวในงวดเดือนถัดไปจนถึงสิ นสุดการงดส่งงวดสุดท้ายรวมจ านวน 6 งวดเดือน หลังจากนั น 
สมาชิกจะต้องส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี ยตามอัตราปกติ 
 
 
 
 
 
 

 


