
หนังสือขอผ่อนผันการช าระหนี้ หรือ ขอขยายเวลาช าระหนี้ 
 

            เขียนท่ี............................................................ 
   

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

เรื่อง ขอผ่อนผันหน้ี หรือ ขอขยายเวลาช าระหนี้ 
 

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จํากัด  
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า..........................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี..........ถนน.........................ต าบล...............................................อ าเภอ............... ...................
จังหวัด..............................................ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํากัด  ตามหนังสือกู้เงินเลขที ่
...................................ลงวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ..................เป็นจ านวนเงิน.......................................บาท 

(..................................................................................) โดยส่งช าระหนี้เป็นเวลา...............งวด ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ช าระหนี้ 

มาแล้ว...................งวด  

   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอผ่อนผันหน้ี หรือขอขยายเวลาช าระหนี้  ดังนี ้ (ให้เลือกเพียง  1  ข้อ)  

    1. ขอผ่อนผันการช าระหนี้โดยของดส่งเงินต้นเงินกู้สามัญตามสัญญาข้างต้น  เป็นเวลา................งวด  เนื่องจาก 

....................................................................ซึ่งจะมีผลท าให้งวดเวลาการช าระหนี้ขยายเวลาอีก ............งวด รวมระยะเวลา 

การส่งช าระหนี้ท้ังสิ้น..............งวด  

    2. ขอลดเงินงวดช าระหนี้เป็นงวดละ ...................บาท จากเดิมท่ีส่งช าระหนี้งวดละ.....................บาท  และขอ

ขยายเพิ่มงวดช าระหนี้อีก...........งวด จากเดิมส่งช าระหนี้เป็นเวลา ............ งวด รวมเวลาส่งช าระหนี้ท้ังสิ้น .............งวด    
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  
 

             ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                            ...................................................  

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

บันทึกข้อตกลงการค้ าประกันเงินกู้ (เฉพาะกรณีใช้บุคคลค้ าประกัน) 
 ข้าพเจ้า  (1) ........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก........................ 
 ข้าพเจ้า  (2) ........................................................................................เลขทะเบยีนสมาชิก........................ 
 ข้าพเจ้า  (3) ........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก........................ 
  ซึ่งเป็นผู้ค้ าประกันนาย/นาง/นางสาว......................................................................................ผู้กู้ เงินจากสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ตามสัญญาค้ าประกันเลขท่ี..............................ลงวันท่ี..........................ยินยอมด้วย
กับการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ได้ผ่อนผันการช าระหนี้ หรือ ขยายเวลาช าระหนี้ ที่ผู้กู้จะต้อง
ผ่อนช าระให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ตามรายละเอียดที่ผู้กู้ได้ขอผ่อนผันหนี้ หรือขอขยายเวลา
ช าระหนี้ดังกล่าวข้างต้น และตกลงยอมเข้าผูกพันเป็นผู้ค้ าประกันหนี้ท่ีมีการขยายเวลาช าระหนี้ใหม่ทุกประการ 
 ลงชื่อ.................................................... ผู้ค้ าประกัน ลงชื่อ............................................... พยาน 
       (...................................................)         (..............................................) 
 ลงชื่อ.................................................... ผู้ค้ าประกัน 
       (...................................................)   ลงชื่อ................................................พยาน 
 ลงชื่อ.................................................... ผู้ค้ าประกัน       (………………………………………..) 
       (...................................................) 
    ***กรณีใช้ผู้ค้ าประกันต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันด้วย 



 
หนังสือขอผ่อนผันการช าระหนี้ หรือ ขอขยายเวลาช าระหนี้ 

 

            เขียนท่ี............................................................ 
   

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

เรื่อง ขอผ่อนผันหน้ี หรือ ขอขยายเวลาช าระหนี ้
 

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จํากัด  
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า..........................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขท่ี..............หมู่ ท่ี..........ถนน.........................ต าบล...............................................อ าเภอ........................... .......
จังหวัด..............................................ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํากัด  ตามหนังสือกู้เงินเลขที ่
...................................ลงวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ..................เป็นจ านวนเงิน.......................................บาท 

(...................................................................................) โดยส่งช าระหนี้เป็นเวลา...............งวด ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ช าระหนี้ 

มาแล้ว...................งวด  

   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอผ่อนผันหน้ี หรือขอขยายเวลาช าระหนี้  ดังนี ้ (ให้เลือกเพียง  1  ข้อ)  

    1. ขอผ่อนผันการช าระหนี้โดยของดส่งเงินต้นเงินกู้สามัญตามสัญญาข้างต้น  เป็นเวลา................งวด  เนื่องจาก 

....................................................................ซึ่งจะมีผลท าให้งวดเวลาการช าระหนี้ขยายเวลาอีก ............งวด รวมระยะเวลา 

การส่งช าระหนี้ท้ังสิ้น..............งวด  

    2. ขอลดเงินงวดช าระหนี้เป็นงวดละ ...................บาท จากเดิมท่ีส่งช าระหนี้งวดละ.....................บาท  และขอ

ขยายเพิ่มงวดช าระหนี้อีก...........งวด จากเดิมส่งช าระหนี้เป็นเวลา ............ งวด รวมเวลาส่งช าระหนี้ท้ังสิ้น .............งวด    
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  
 

             ขอแสดงความนับถือ  
 

 

                                                            ...................................................  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ 
 

          เขียนท่ี ....................................................... 

           ....................................................... 
 

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

   ข้าพเจ้า.......................................................................ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ได้กู้เงิน ตามสัญญากู้เงินสามัญ 

ฉบับลงวันท่ี................................. จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู้” และ

บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินลงวันท่ี..............................................  ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “สัญญากู้เงิน”  นั้น 

   บัดนี้ ผู้กู้มีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้เงิน โดยผู้ให้กู้พิจารณาแล้ว ตกลงตามความประสงค์ของผู้กู้  

ท้ังสองฝ่ายจึงจัดท าบันทึกฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

   1. ผู้ให้กู้ ตกลงผ่อนผันการช าระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ เป็นเวลา..............................เดือน (งวด) จากเดิมครบก าหนด

ช าระหนี้ภายในวันท่ี..............................เป็นครบก าหนดช าระภายในวันท่ี..............................โดยให้ช าระเฉพาะดอกเบี้ยใน

ระหว่างท่ีได้รับการผ่อนผันหน้ี และหากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ตามท่ีก าหนด ผู้ให้กู้ จะยกเลิกการผ่อนผันการช าระหนี้ดังกล่าว 

   2. ผู้ให้กู้ ตกลงขยายเวลาการช าระหนี้ จากเดิม จ านวน................ งวด เป็น จ านวน...........................งวด 

จากเดิมครบก าหนดช าระหนี้ภายในวันท่ี.......................................เป็นครบก าหนดช าระภายในวันท่ี................................ 

    3. ผู้ให้กู้ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินกู้เมื่อใดก็ได้ แม้หนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระตามท่ีเลื่อนก าหนดออกไปตามข้อ 1. 

หรือ ข้อ 2. ข้างต้น และผู้กู้ สญัญาจะส่งช าระหนี้ทันที เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้กู้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

   4. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้คงเป็นไปตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ในสัญญากู้ฉบับเดิม 

   5. ให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายฉบับนี้ เป็นส่วนหน่ึงของหนังสือสัญญากู้เงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จ ากัด กับ .................................................................................. ลงวันท่ี ............................................... 
 

   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นส าคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

   ลงชื่อ.....................................................   ลงชือ่...................................................... 

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

   ต าแหน่ง.................................................   ต าแหน่ง................................................... 

แทน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  ผู้ให้กู้ 
 

   ลงชื่อ.......................................................... ผู้กู้ ลงชื่อ..........................................กรรมการหน่วยงานท่ีสังกัด 

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

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

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


