
 
 
 
 

                                            ค ำร้อง ขงพักกำร้ช ำร้ะหน้ี  
ตำมปร้ะกำศ สง.มก. ที่ 28/2564 ตำมมติท่ีปร้ะชุมคณะกร้ร้มกำร้ด ำเนินกำร้ (ชุดที่63) คร้ั้ ท่ี 7/2564 เมื่งวันที่ 29 เมษำยน 2564  

    วันที่.............เดือน......................................พ.ศ. ................ 
เรือ่ง  ขอพักการช าระหนี้เฉพาะเงินตน้ 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 

ตามที ่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................สมาชิกเลขที่................................. 
สังกัด......................................................โทรศัพท์........................................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................. 
..................................................................................................................ได้กู้เงินจากสหกรณ์ และรับเงินกูไ้ปเรียบร้อยแล้วนัน้ 

เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้ประสบปัญหาในการ 
ผ่อนช าระหนี้ จึงมีความประสงค์ ขอพักช าระหนี้ เฉพำะส่วนขง เ ินตอน เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 งวดติดต่อกัน 
ทั้งนี้ ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 ในประเภทสัญญา* ดังนี ้

 เงินกู้สามัญ  สัญญาเลขที่......................................................    เงินกู้สามัญ  สัญญาเลขที.่............................................. 

 เงินกู้พิเศษ  สัญญาเลขที่.......................................................    เงินกู้พิเศษ  สัญญาเลขที่................................................ 

        ลงชื่อ.............................................................................(ผู้กู้) 
              (.............................................................................) 
*หมำยเหตุ : กรุณาระบุเลขที่สญัญาเงินกู้ให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถดูได้ที่ใบเสร้็จร้ับเ ินของสมาชิก(ผู้กู้)เดือนล่าสุดทีไ่ด้รับ 
         สมาชิกจะได้รับการงดเรียกเก็บต้นเงินกู้งวดใดนัน้ ขึ้นอยูก่ับความสมบูรณ์ของเอกสารของสมาชิก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บันทึกขง เจอำหนอำที ่
คณะกรรมการด าเนนิการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 มมีติพักช าระหนีใ้ห้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ COVID-19 ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 งวดติดต่อกัน  ทั้งนี้ ไม่เกินเดือน ธันวาคม 2564  โดยให้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่  
1 พฤษภาคม - 30 กนัยายน 2564 
1) เงินกู้สามัญ สญัญาเลขที่..................ลว.......................จ านวนเงนิ...........................บาท ต้นเงินคงเหลือ........................บาท 
2) เงินกู้สามัญ สญัญาเลขที่..................ลว.......................จ านวนเงนิ...........................บาท ต้นเงินคงเหลือ........................บาท 
3) เงินกู้พิเศษ สัญญาเลขที่....................ลว.......................จ านวนเงิน...........................บาท ต้นเงินคงเหลือ........................บาท 
4) เงินกู้พิเศษ สัญญาเลขที่....................ลว.......................จ านวนเงิน...........................บาท ต้นเงินคงเหลือ........................บาท 

                                 ลงชือ่......................................................เจ้าหน้าที่ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ประธานกรรมการ ผ่าน ผูจ้ัดการ  
เพื่อโปรดอนุมัติการพักช าระหนี ้ทั้งนี้ได้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้กู ้ผู้ค้ าประกนั และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จ านองแล้ว 
 

                                 ลงชือ่......................................................หัวหน้าฝ่ายสนิเชื่อสมาชิก / รองผู้จัดการ 
              ลงชื่อ......................................................ผู้จัดการ                

 
 งนุมัติ 

         ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ 
 



 
 

 
 

หนั สืงยินยงมขง ผูอค้ ำปร้ะกัน/เจอำขง งสั หำร้ิมทร้ัพย์จ ำนง  
พักช ำร้ะหนี้ (เฉพำะส่วนขง เ ินตอน)  

ตำมปร้ะกำศ สง.มก. ที ่28/2564 ตำมมติท่ีปร้ะชุมคณะกร้ร้มกำร้ด ำเนินกำร้ (ชุดที่63)  คร้ั้ ท่ี 7/2564 เมื่งวันที่ 29 เมษำยน 2564 

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

 
เรื่อง ให้ความยินยอมการพักช าระหนี้ของ......................................................................(ผูกู้้)  
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................สมาชิกเลขที่.................................. 

สังกัด.......................................โทรศัพท์......................................เป็นผู้ค้ าประกัน/เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จ านอง 
ของ...............................................................................................(ผู้กู้)  
ตามสัญญากู้ ดังนี้ 
  เงินกู้สามัญ  สัญญาเลขที่................................................  เงินกู้สามัญ  สัญญาเลขที่..................................... 

 เงินกู้พิเศษ  สัญญาเลขที่.................................................  เงินกู้พิเศษ  สัญญาเลขที่...................................... 
 
           ยินยอมให้ สอ.มก.ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ (เฉพาะเงินต้น) เป็นจ านวนไม่เกิน 7 งวด ทั้งนี้ ไม่เกิน 
เดือนธันวาคม 2564 ตามประกาศสอ.มก.ที่ 28/2564 เรื่อง มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ให้แก่ผู้กู้ นั้น  ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของ
ข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ  
           ข้าพเจ้าให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้นจากบันทึก
ขอพักช าระหนี้ของผู้กู้และหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 
รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน กับ สอ.มก.หรือการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปกปิดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ ์ด าเนินการตามกฎหมาย 
 

 
      ..................................................ผู้ค้ าประกัน/เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จ านอง 

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



 
 

 

สหกร้ณ์งงมทร้ัพย์มหำวิทยำลัยเกษตร้ศำสตร้์ จ ำกัด 
 
หนั สืงแสด เจตนำยินยงมใหอหักเ ินปันผลเพ่ืงน ำไปเพ่ิมหุอน 

(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจ าหน่วยงานพิเศษ มก.) 

 
เขียนที่  …………………………………………………………… 

 

วันที่   ...................................................................... 
เรื่อง ขอให้หักเงินปันผลเพ่ือน าไปเพ่ิมหุ้น 
เรียน ผู้จัดการ 
 
 ข้าพเจ้า (นาง/นาง/น.ส.)................................................................................สมาชิกเลขท่ี................... ............. 
สังกัด (ส านัก/สถาบัน/คณะ).............................................หน่วยงาน...................................โทรศัพท์..............................
ภายใน.............................โทรศัพท์มือถือ....................................  

ตามที่ ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนให้พักช าระหนี้เงินต้น เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก  
COVID – 19  นั้น  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้สหกรณ์หักเงินปันผลที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 50  
ต่อปี เพ่ือน าไปเพ่ิมหุ้นของข้าพเจ้าทุกปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป และการแสดงเจตนาของข้าพเจ้านี้ยังคงมีอยู่
ตลอดไป มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่ สหกรณ์ฯ ให้ความยินยอม  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 
 
      
     (ลงชื่อ).................................................................... 
    (นาย/นาง/น.ส. ..................................................................... 

 


