
การขอขยายจํานวนงวดผอนชําระ สําหรับสัญญาเงินกูสามัญ 
 
 
 

หลักเกณฑในการเปลี่ยนแปลง 
 

การเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกูสามัญวาดวยเร่ือง  การขอขยายจํานวนงวดผอนชําระสําหรับ
สัญญาเงินกูสามัญ  สามารถดําเนินการไดหากสัญญาเงินกูนั้นไมไดเปนสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
(Re-finance)  และจํานวนงวดท่ีสงเดิมนั้นไมเกิน  120  งวด  เชน  ผูกูทําสัญญาเงินกูสามัญโดยระบุ
ไว    72   งวด  และสัญญาไดรับการอนุมัติไปแลวก็สามารถทําเร่ืองเปล่ียนแปลงขยายงวดชําระสง
มาได   แตถาในสัญญาเงินกูนั้นระบุผอนชําระเปนจํานวน   120  งวดอยูแลว  จะไมทําการ
เปล่ียนแปลงให 

 

 

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง 
 

1)  หนังสือแจงความประสงค 
2)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูคํ้าประกันสัญญาเงินกู  ท่ีอนุญาตใหผูกูสามารถทํา

เร่ืองเปล่ียนแปลงขยายงวดชําระเพ่ิมข้ึนได   โดยผู คํ้าประกันจะตองเซ็นช่ือรับรองแสดง                  
ความยินยอมดวย  

3)  หนังสือรับรองรายรับ-รายจาย ของผูกู 
 

 

 
 
 

 

***สงเอกสารโดยวงเล็บมุมซองดานลางวา *** 
“การขอขยายจํานวนงวดผอนชําระ สาํหรับสัญญาเงินกูสามัญ” 

 



 
 
 

 
หนังสือแจงความประสงค 

การขยายจํานวนงวดผอนชําระสําหรับสัญญาเงินกูสามญั 
 

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

 

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

 ตามท่ี   ขาพเจา  นาย/นาง /น.ส. (ช่ือผูกู)...................................... รหัสสมาชิก..................         
ไดทําสัญญาเงินกูสามัญไวกับทางสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด      
เลขท่ีสัญญา ............................... 
  
 

บัดนี้  ขาพเจามีความประสงคจะขอขยายจํานวนงวดผอนชําระ ในสัญญาเงินกูสามัญดังกลาว  
จากเดิม .............. งวด   เปล่ียนเปน   ................  งวด 

 
 

ขาพเจาจึงขอทําหนังสือแจงความประสงค   พรอมแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูคํ้า
ประกันในสัญญา  และไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
 

                                                                         ลงช่ือ...........................................ผูกู 
                                                                                           (.................................................) 



เงินเดือน คุณวุฒิ ค่าครองชีพ
เงินประจํา

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทน

พเิศษ
ออมสิน กรุงไทย ธกส.

สหกรณ์  (ให้

ระบุ) หรือ

อื+น ๆ

1 นายกอไก่  มีสุข xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

2 น.ส. รักดี  ปรีเปรม xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

3 นายฉลาด  คุม้ค่า xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

4 นางมานี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

5 นายองอาจ  สามารถ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

6 นายใจดี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

7 นางสุขใจ  ถว้นหนา้ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

8 นายมานะ  อดทน xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

9 นายเฉลิม  รุ่งเรือง xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

     ผูจ้ดัทาํ    ผูต้รวจสอบ    ผูอ้นุมตัิ

(ลงชื5อ) ......................................................... (ลงชื5อ) ............................................................... (ลงชื5อ) ...............................................................

ตาํแหน่ง......................................................... ตาํแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั ตาํแหน่ง            ปลดั หรือ นายกฯ

วนัที5................................................................ วนัที5................................................................ วนัที5................................................................

รวม

ตวัอย่างรายละเอยีดรายการ รายรับ-รายจ่าย  ที+ออกโดยสังกดัของผู้กู้  (ย้อนหลงั 3 เดอืน)

ประเภทรายจ่าย

ตําแหน่ง

รายละเอยีดประกอบรายงานจัดทําเช็ค/ใบถอน ของพนักงาน ประจําเดอืน มกราคม  25XX

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ+น

ประเภทรายรับ

รวมรายรับลําดับ ชื+อ-สกลุ เลขที+บัญชี ธนาคาร
เงินคงเหลือเข้า

บัญชี
ระดับ



สําหรับผูคํ้าประกัน 

หนังสือแสดงความยินยอม 
การขยายจํานวนงวดผอนชําระสําหรับสัญญาเงินกูสามญั 

 
 

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

 
 ขาพเจา  นาย / นาง / น.ส. (ช่ือผูคํ้าประกัน)........................................ รหัสสมาชิก............... 
เปนผูคํ้าประกันในสัญญาเงินกูสามัญของ   นาย/นาง/น.ส.  (ช่ือผูกู)........................................... 
รหัสสมาชิก................   เลขท่ีสัญญา............................... ไดอนุญาตใหผูกูทําการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดสัญญาเงินกูสามัญ วาดวยเรื่อง  การขยายจํานวนงวดผอนชําระ  โดยไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญ 
 
 

ลงช่ือ...........................................ผูคํ้าประกัน 
 

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