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เรียน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟา้ภูมิภาค จำกัด 
 

 ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................เลขประจำตัวพนักงาน........................... 
เลขทะเบียนสมาชิก.................................... ตำแหน่ง......................................................สังกัด............................................... 
ได้รับผลกระทบด้านการเงินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 .................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

จึงมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้โดยการขอพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1 สัญญา
เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา...............เดือน (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 

  เงินกู้สามัญทั่วไป              ตามสัญญาเงินกู้เลขที่..............................................ลงวันที่..................................... 
 

  เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ตามสัญญาเงินกู้เลขที่.............................................ลงวันที่..................................... 
 

  เงินกูส้ามัญเอนกประสงค์    ตามสัญญาเงินกู้เลขที่.............................................ลงวันที่...................................... 
 

  เงินกูส้ามัญเพื่อซื้อทรัพย์สิน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่.............................................ลงวันที่....................................... 
 

  เงินกูส้ามัญเพื่อการศึกษา    ตามสัญญาเงินกู้เลขที่............................................ลงวันที่....................................... 
 

  เงินกูส้ามัญเพื่อผู้ประสบภัย ตามสัญญาเงินกู้เลขที่.............................................ลงวันที่....................................... 
 

 ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ต่อไป ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคำขอที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็น
ความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือยินยอมและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน กรณีสัญญาเงินกู้
ใช้บุคคลค้ำประกันมาด้วยแล้ว 
 
 

       (ลงชื่อ)....................................................................ผู้กู้ 
               (..................................................................) 
 
ผลการพิจารณา …………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 

คำขอพักชำระเงินต้นเพ่ือการชำระหนี้เงินกู้ 
วันที่........................................................ 



 
หนังสือขอพักการช าระหนี้แนบท้ายสญัญาเงนิกู้ 

ท ำที่............................................ 
วันที่..........................................X 

1. ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................(ผู้กู้) เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำกัด เลขสมำชิก...................เลขพนักงำน..................สังกัด.................................
อยู่บ้ำนเลขที่................หมู่............ตรอก/ซอย........................ถนน.............................ต ำบล/แขวง..........................
อ ำเภอ/เขต............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์..............................
ได้ท ำหนังสือสัญญำเงินกู้ สัญญำเลขที่.................................................X ลงวันที่....................................................X 

จ ำนวนเงิน................................................X บำท (...................................................................................................X) 
ช ำระเป็นงวดรำยเดือน เดือนละ............................X บำท (...................................................................................X) 
รวม...............X งวด มีผู้ค  ำประกันกำรกู้เงิน คือ 

1) (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... เลขสมำชิก................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว) .................................................................... เลขสมำชิก................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว) .................................................................... เลขสมำชิก................................ 

2. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้
ข้ำพเจ้ำได้รับผลกระทบจนไม่สำมำรถผ่อนช ำระหนี ตำมใบค ำขอพักกำรช ำระเงินต้น ลงวันที่..................................X 
 ดังนั น ข้ำพเจ้ำจึงขอพักกำรช ำระหนี  เฉพาะส่วนของเงินต้น เป็นระยะเวลำ..............................X เดือน 
(ไม่เกิน 6 เดือน) เริ่มนับแต่เดือน.............................X เป็นต้นไป ซึ่งจะครบก ำหนดระยะเวลำพักกำรช ำระหนี                 
ในเดือน...............................X  

3. ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระดอกเบี ยปกติรำยเดือนเต็มจ ำนวนตำมสัญญำเงินกู้ในงวดเดือนนั นๆ และ           
หำกข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถช ำระดอกเบี ยดังกล่ำวให้กับสหกรณ์ฯ ได้ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขในหนังสือฉบับนี ได้ ไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำกำรพักกำรช ำระหนี ได้สิ นสุดลงทันที โดยสหกรณ์ฯ 
ไม่จ ำต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแต่อย่ำงใด 

4. ในระหว่ำงกำรพักกำรช ำระหนี  ข้ำพเจ้ำตกลงจะไม่ก่อภำระหนี เพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงิน หน่วยงำน 
หรือองค์กรอื่นใดที่มีกำรให้บริกำรด้ำนสินเชื่อ ทั งนี  หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับ
สหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมสละสิทธิ์กำรกู้และกำรค  ำประกันที่ข้ำพเจ้ำพึงมีตำมระเบียบของสหกรณ์ฯ และยินยอม
ให้สหกรณ์ฯ ระงับกำรกู้เงินและกำรค  ำประกันที่จะเกิดขึ นในอนำคตทุกประเภท เป็นระยะเวลำ 2 ปี  นับแต่วันที่
สหกรณ์ฯ ทรำบถึงกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของข้ำพเจ้ำ และให้ถือว่ำกำรพักกำรช ำระหนี ได้สิ นสุดลงทันที                
โดยสหกรณ์ฯ ไม่จ ำต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแต่อย่ำงใด 
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5. ข้ำพเจ้ำจะช ำระหนี เงินต้นพร้อมดอกเบี ยตำมสัญญำเงินกู้ที่ท ำไว้กับสหกรณ์ฯ จนครบถ้วน ทั งนี ภำยใน
อำยุงำนคงเหลือของข้ำพเจ้ำ 

 ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนไม่ว่ำเพรำะเหตุ ใด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯ               
น ำเงินที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินได้หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เช่น  เงินโบนัส                  
(ในอัตรำร้อยละ 25), เงินบ ำเหน็จ, เงินชดเชย, เงินตอบแทนกรณีออกจำกงำน หรือเงินตอบแทนเกษียณอำยุอื่นๆ 
เป็นต้น มำหักช ำระหนี เงินต้นที่ได้ขอพักกำรช ำระหนี ไว้กับสหกรณ์ฯ ทั งนี  จนกว่ำสหกรณ์ฯ จะได้รับช ำระหนี                
จนครบถ้วน 

6. ทั งนี  ผู้ค  ำประกันกำรกู้เงินของข้ำพเจ้ำ ได้ทรำบถึงควำมจ ำเป็นในกำรพักกำรช ำระหนี ดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็นอย่ำงดี และตกลงยินยอมด้วยในกำรผ่อนเวลำกำรช ำระหนี อันมีก ำหนดเวลำช ำระแน่นอนให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้ว 
ทั งตกลงยินยอมในกำรพักกำรช ำระหนี  รวมถึงตกลงยินยอมค  ำประกันกำรกู้เงินของข้ำพเจ้ำต่อไป จนกว่ำข้ำพเจ้ำ
จะช ำระหนี ให้แก่สหกรณ์ฯ ครบถ้วน อย่ำงไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น โดยไม่ถือว่ำกำรพักกำรช ำระหนี ในครำวนี เป็น
กำรผิดนัดช ำระหนี แต่อย่ำงใด และให้ถือเอำหนังสือฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญำเงินกู้และหนังสือสัญญำ               
ค  ำประกันที่ข้ำพเจ้ำและผู้ค  ำประกันไดท้ ำไว้กับสหกรณ์ฯ 

ข้ำพเจ้ำและผู้ค  ำประกันได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือฉบับนี โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อ               
ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

ลงชื่อ...........................................ผู้กู้                                ลงชื่อ.........................................ผู้ค  ำประกนั 

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

ลงชื่อ...........................................ผู้ค  ำประกัน ลงชื่อ.........................................ผู้ค  ำประกัน 

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

ลงชื่อ...........................................พยำน ลงชื่อ.........................................พยำน 

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

หมายเหต ุ เอกสารประกอบการยื่นขอพักการช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ **เอกสารทุกประเภทต้องใช้กระดาษใหม่ และต้องกรอก
รายละเอียดด้วยปากกาน้ าเงินทั้งฉบับ** 

1. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน ของผู้กู ้จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรพนักงำน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  ของผู้กู้และ            

ผู้ค้ าประกัน 



 

หนังสือยินยอม (ผู้กู้) ใหน้ำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชําระหนี้  
กรณี สอ.กฟภ. พักชำระหนี้ได้ไม่ครบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 
ทำท่ี............................................ 
วันที่..........................................X 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................... ......................................... ...............(ผู้กู้) เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) เลขสมาชิก..............................................
เลขพนักงาน............................................สังกัด............................................................................ ......................... 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบ จึงไม่สามารถผ่อนชำระหนี้เงินกู้ได้ และได้ยื ่นคำขอพักชำระหนี้ (เฉพาะเงินต้น)            
ตามแบบฟอร์มที่ สอ.กฟภ. กำหนด ซึ่งคณะกรรมการ สอ.กฟภ. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามคำขอพักชำระหนี้       
ที ่กำหนดให้สมาชิกจะต้องชำระหนี ้ ให ้เสร็จส ิ ้นก ่อนการเกษียณอายุ ประกอบกับอายุงานคงเหลือ               
ของข้าพเจ้าแล้ว สามารถพักชำระหนี้ได้ไม่ถึง 6 งวด  

จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้พักชำระเงินต้นเป็นจำนวนรวมกัน ไม่เพียงพอ
ต่อการชดเชยรายได้ให้กับครอบครัวที่ขาดหายไป ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที ่จะขอพักชำระหนี้เง ินต้น                 
ให้ครบจำนวน 6 งวด เต็มตามโครงการ โดยยินยอมให้ สอ.กฟภ. นำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได ้ร ับก่อนว ันเกษียณอายุของข้าพเจ ้า  จำนวน 3 ปี มาหักชำระเง ินต ้นที ่ได ้ขอพักการชำระหนี ้ไว้                
จนกว่า สอ.กฟภ. จะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ               
ต่อหน้าพยาน 

  ลงชื่อ………….…..……….……..ผูกู้ ้

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

  ลงชื่อ…………....…………..พยาน 

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

  ลงชื่อ…………....……….….พยาน 

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




