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       หนังสือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
 

                                                      เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั 
 
       วนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ............. 
   
            ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี........................... 
เกิด ว/ ด/ ป........../............./............./อาย.ุ........ปี………เดือน  เป็น  O ขา้ราชการ    O ลูกจา้งประจ า    
O อ่ืน ๆ ระบุ ................................ต  าแหน่ง........................................ปัจจุบนัรับเงินเดือน...................................บาท    
และเงินประจ าต าแหน่ง........................บาท สงักดั   O  รพ. สปส.หน่วยงาน............................................................... 
O  วพบ .สปส.หน่วยงาน............................  O สหกรณ์ฯ    O อ่ืนๆระบุ......................หน่วยงาน.............................. 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ท่ีอยูใ่นทะเบียน 
บา้น บา้นเลขท่ี ..............หมู่ท่ี .......... บา้น...............................ซอย.................................ถนน..................................... 
ต าบล.............................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เบอร์บา้น..........................................เบอร์มือถือ............................................................................ 
เบอร์ท่ีท างานสายตรง.................................................เบอร์ท่ีท างานสายใน.................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี .............หมู่ท่ี ............. บา้น.................................................ซอย............................................. 
ถนน.....................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั.................................. 
รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เบอร์บา้น...................................เบอร์มือถือ..................................... 
เบอร์ท่ีท างานสายตรง....................................................เบอร์ท่ีท างานสายใน.............................................................. 
หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นทะเบียนบา้น/ท่ีอยูปั่จจุบนั ขา้พเจา้จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ทราบภายในไม่เกิน 15 วนั 
         ขา้พเจา้จะ   O  เกษียณอายรุาชการ   O   เกษียณก่อนอายรุาชการ  O   ลาออกจากราชการหรืองานประจ า  
 O อ่ืนๆระบุ.................................................................ตั้งแต่วนัท่ี...................../....................../.................เป็นตน้ไป                                                 
ขา้พเจา้จะมีเงินไดร้ายเดือนเหลือ............................................บาทต่อเดือน  
 ขา้พเจา้ขอท าหนงัสือสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
อุบลราชธานี จ ากดั เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัมีขอ้ความส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นหน้ีเงินกูส้ามญัใชส้มาชิกค ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั ตามหนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญัเลขท่ี............../............................. 
เม่ือวนัท่ี.........../........../......... จ านวนเงินกู.้.........................................บาท(..................................................................) 
ก าหนดช าระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียงวดรายเดือนทุกเดือนงวดละ..................บาท (........................................................) 
รวม...............งวด ตั้งแต่เดือน............/............/........... เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 2. ในวนัท าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นหน้ีเงินกูต้าม ขอ้ 1.  คงเหลือ 
ตน้เงินจ านวน..............................................บาท (.............................................................)พร้อมดอกเบ้ียอีกส่วนหน่ึงเป็น 
จ านวน.................................................บาท (............................................................)และค่าปรับอีกส่วนหน่ึงเป็นจ านวน 
..................................บาท (................................................) รวมเป็นเงินตอ้งช าระทั้งส้ิน............................บาท 
 (..........................................................)  ซ่ึงขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสญัญา เน่ืองจาก O รายจ่ายเพ่ิมมากเกิน 
รายรับท่ีมี    O  รายรับลดลงไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี สาเหตุ..................................................................................... 
 และตามแบบค าขอท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาในท่ีประชุมคร้ังท่ี................./.................  
วนัท่ี........../.............../................มีมติอนุมติัใหข้า้พเจา้ท าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามท่ีเสนอขอ (ตามเอกสารแนบ) 
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 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยขา้พเจา้สญัญาวา่จะช าระหน้ีคืนเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ เป็นจ านวน 
ตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียและค่าปรับงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ ....................บาท   (.....................................................) 
แบบ O คงตน้ O คงยอด รวม .........งวด ตั้งแต่เดือน........../.............../...........เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
โดย   O น าช าระดว้ยเงินสด  O หกัช าระรายเดือนผา่นกรมบญัชีกลางท่ีขา้พเจา้เซ็นมอบใหส้หกรณ์  
 O หกัช าระจากเงินบ าเหน็จท่ีขา้พเจา้เซ็นมอบใหส้หกรณ์     O  อ่ืนๆ ระบุ ..................................................... 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยนิยอมท าตามสญัญาและยนิยอมมาท าขอ้ตกลงกบัสหกรณ์ฯ ใหม่ โดยไม่บิดพล้ิว 
หากคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมวา่ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิยืน่กูย้มืเงินและค ้าประกนัต่อสหกรณ์ฯ จนกวา่จะช าระ 
หน้ีเสร็จส้ิน หรือยกเลิกสญัญาฉบบัน้ี 
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดแ้จง้ผูค้  ้าประกนัทราบและยนิยอมใหข้า้พเจา้ท าสญัญาปรุงโครงสร้างหน้ี  โดยท าหนงัสือยนิยอม  
ของผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของขา้พเจา้ มอบใหส้หกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐาน ครบทั้ง............ คน 
 ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ผิดสญัญาการช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึง โดยไม่แจง้ใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้ก่อนถึงวนัก าหนด 
ช าระหน้ีและมีเหตุผลไม่เพียงพอ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก าหนด 
ช าระคืนโดยส้ินเชิง 
  ขอ้ 8. หากขา้พเจา้ลาออกจากราชการหรือสหกรณ์ ไม่วา่ดว้ยเหตุใด และไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ิน   
ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินเดือน เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงินกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือเงินอ่ืนใดท่ีหน่วยงานตน้สงักดัและสหกรณ์จะพึงจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงิน 
ดงักล่าวช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินทนัที 
 ขอ้ 9. หากขา้พเจา้ ไม่ช าระหน้ีตามขอ้ 7. และ ขอ้ 8. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และระเบียบของสหกรณ์ไดท้นัที 
 ขอ้ 10. ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไข ขอ้ผกูพนัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี และขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว 
ทุกประการ 
 ขอ้ 11. ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในขอ้ตกลงในหนงัสือสญัญาฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
 

     ลงช่ือ..........................................................      ผูข้อปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   
                                                      (........................................................)      ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี......................     
  
 ลงช่ือ...............................................  พยาน        ลงช่ือ...............................................   พยาน 
            (..................................................)                                                  (.............................................) 
               ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี.......................                                            ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี...................... 
 
  ผูมี้อ านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั 
 

ลงช่ือ.............................................. ประธานกรรมการด าเนินการ ลงช่ือ.................................................  ผูจ้ดัการ  
       (...............................................)           (.............................................) 
              ว/ด/ป ........./........./.........               ว/ด/ป........./........./......... 
 
โทร  045-255838 - 9, 089-7203212   http://www.sunpasitcop.com   E-mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com 

http://www.sunpasitcop.com/

