
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนการยืนหนังสือขอพักชาํระหนีเงนิต้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. เขา้ระบบและดาวโหลดแบบฟอรม์ 

1.1 สมาชิกผูกู้เ้ขา้ระบบ I-member ผ่านช่องทาง Line @kruchoncoop (สมาชิกทียงัไม่ไดเ้ป็นเพอืนใหก้ดคน้หา

และเพมิเพือนก่อน) เลือกเมน ู“หนีสิน” เพือดขูอ้มลูรายละเอียดสญัญาเงินกูแ้ละผูค้าํประกนั 

1.2 ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ หนงัสือขอพกัชาํระหนีเงินตน้และขยายงวดชาํระหนีเงินกู ้ 

ท ีwww.chtsc.com เลือกแบบฟอรม์คาํขอ หวัขอ้หนงัสือขอพกัชาํระหนีเงินตน้ (COVID-19)  

2. เตรียมเอกสารและแจง้ผูค้าํประกนั 

2.1 สมาชิกผูกู้ก้รอกเอกสารหนงัสือขอพกัชาํระหนเีงินตน้และขยายงวดชาํระหนีเงินกูใ้หเ้รียบรอ้ย และนาํเอกสาร

ใหผู้ค้าํประกนัลงนามในบนัทกึยินยอมผูค้าํประกนั โดยแบ่งเป็น  กรณี 

กรณีท ี1 ผูกู้ส้ามารถเดินทางไปพบผูค้าํประกนัได ้ดาํเนินการดงันี 

 1.1 ผูกู้ก้รอกเอกสารหนังสอืขอพักชาํระหนีเงนิต้นและขยายงวดชาํระหนีเงินกู้ ใหเ้รียบรอ้ย 

      นาํเอกสารใหผู้ค้าํประกนัลงนามในบนัทึกยินยอมผูค้าํประกนั 

 .  แนบเอกสารสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูกู้ ้และผูค้าํประกนัทุกคน 

 .  ส่งเอกสารทางไปรษณียห์รือระบบขนส่งอืนมายงัสหกรณ ์  

กรณีท ี2 ผูกู้ไ้ม่สามารถเดินทางไปพบผูค้าํประกนัได ้ดาํเนินการดงันี 

  .  ผูกู้ก้รอกเอกสารหนังสอืขอพักชาํระหนีเงนิต้นและขยายงวดชาํระหนีเงินกู้ใหเ้รียบรอ้ย  

.  แนบเอกสารสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูกู้ ้ 

.  ส่งเอกสารทางไปรษณียห์รือระบบขนส่งอืนมายงัสหกรณ ์  

.  ผูค้าํประกนัดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ บนัทึกยินยอมผูค้าํประกนัที www.chtsc.com เลือกเมนู   

      แบบฟอรม์คาํขอ หวัขอ้บันทกึยินยอมผู้คาํประกัน(COVID-19) 

 .  ผูค้าํประกนักรอกเอกสารใหเ้รียบรอ้ย พรอ้มลงนามยินยอมในเอกสารบนัทึกยินยอมผูค้าํประกนั  

.  แนบเอกสารสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูค้าํประกนั 

 .  ผูค้าํประกนัส่งเอกสารทางไปรษณียม์ายงัสหกรณ ์  

 
3. รวมเอกสารและจดัสง่ 

สมาชิกส่งเอกสารฉบบัจรงิทีสมบรูณค์รบถว้นทางไปรษณียห์รือระบบขนส่งอนืมาที ฝ่ายสินเชอื  

(โครงการ COVID-19) สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชลบุรี จาํกดั  55/99 หมู่ที 3 ถ.สขุมุวิท ต.เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุรี 

20000 หรือยืนเอกสารไดท้ี สาํนกังานสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชลบุรี จาํกดั  

4. ตรวจสอบและแจง้ผลการอนมุติั 

 เมอืเอกสารมาถึงสหกรณเ์จา้หนา้ทฝ่ีายสินเชือจะตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทงัหมด และแจง้ผล

การอนมุัติใหผู้กู้แ้ละผูค้าํประกนัทราบผ่านทาง sms 

  



 

 

 
**หมายเหตุ 

-หนงัสือขอพกัชาํระหนีเงินตน้และขยายงวดชาํระหนีเงินกู ้1 ฉบบัต่อ 1 สญัญาเท่านนั 

-เพอืเป็นการใหค้วามรว่มมือในการป้องกนัการแพรเ่ชือไวรสั COVID-  ใหส้มาชิกหลีกเลียงการเดินทางมายงัสหกรณ ์

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอข้อมูลเพมิเติมได้ทฝ่ีายสินเชอื โทร 038-111092-96 ต่อ 203-205 

หรือ 085-1411590,063-3872915*** 

 

ระยะเวลายนืคาํร้อง (ฉบับที ) 

-  ยืนคาํร้องวันท ี  เมษายน -  20 พฤษภาคม 2564 พักชาํระหนีเดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน 2564 

-  ยืนคาํร้องวันท ี21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2564   พักชาํระหนีเดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน 2564 

-  ยืนคาํร้องวันท ี21  มิถุนายน  - 20 กรกฎาคม 2564  พักชาํระหนีเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน 2564 

-  ยืนคาํร้องวันท ี21 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2564    พักชาํระหนีเดือนกันยายน–พฤศจิกายน 2564 

-  ยืนคาํร้องวันท ี21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2564      พักชาํระหนีเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2564 

-  ยืนคาํร้องวันท ี21 กันยายน - 20 ตุลาคม 2564      พักชาํระหนีเดือนพฤศจิกายน 2564 
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หนงัสือขอพกัช ำระหน้ีเงินตน้และขยำยงวดช ำระหน้ีเงินกู ้

มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) 
         เขียนท่ี………………………………... 

       วนัท่ี……………………..……...…….. 
เร่ือง  ขอพกักำรช ำระหน้ีเงินตน้ 
เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ำกดั 
 ขำ้พเจำ้...........................................................................................(ผูกู้)้ อำย.ุ................ปี เลขทะเบียนสมำชิก............................ 
เลขบตัรประชำชน...........................................................ท่ีอยูปั่จจุบนั......................................................................................................... 
ต ำแหน่ง................................สังกดั................................................................เงินเดือน................................โทรศพัท.์............................... 
ไดกู้เ้งินจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั ตำมสัญญำเงินกู.้.........เลขท่ี.........................................ลงวนัท่ี.......................................... 
จ ำนวนเงิน.................................บำท ผอ่นช ำระงวดละ................................บำท จ ำนวน................งวด คงเหลือ................................บำท 
ขำ้พเจำ้ไดศึ้กษำและทรำบขอ้ควำมในขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์โดยตลอดแลว้ มีควำมประสงคข์อพกัช ำระหน้ีเงินตน้และ
ขยำยงวดช ำระหน้ีเป็นระยะเวลำ................งวด ตั้งแต่เดือน..............................ถึงเดือน..............................  

ทั้งน้ีกำรขอพกัช ำระหน้ีเงินตน้ไม่เป็นกำรแปลงหน้ีใหม่ แตเ่ป็นเพียงกำรพกัช ำระหน้ีเงินตน้และขยำยงวดช ำระหน้ี เพื่อ
ยกระดบัคุณภำพชีวิตและครอบครัวสมำชิกให้ดีขึ้น 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูกู้ ้
       (...........................................................) 

บันทึกยินยอมผู้ค ำ้ประกัน 
 ขำ้พเจำ้บรรดำผูค้  ้ำประกนัของ.....................................................................................(ผูกู้)้ ไดรั้บทรำบและยนิยอมตกลงให้ผูกู้พ้กัช ำระ
หน้ีเงินตน้ และขยำยงวดช ำระหน้ีกบัสหกรณ์ เป็นระยะเวลำ.........งวด โดยจะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้ใด ๆ อนัผูค้  ้ำประกนัจะพึงมีขึ้นต่อสู้สหกรณ์โดย
ส้ินเชิง และตกลงยินยอมเขำ้ผกูพนัเป็นผูค้  ้ำประกนัหน้ีท่ีมีกำรขยำยงวดช ำระหน้ีใหม่ทุกประกำร และบนัทึกยินยอมผูค้  ้ำประกนัฉบบัน้ีไม่เป็นกำร
แปลงหน้ีใหม่ ทั้งน้ี ให้ถือว่ำบนัทึกยินยอมผูค้  ้ำประกนัเงินกูน้ี้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญำค ้ำประกนัตำมหนงัสือค ำขอกูแ้ละสัญญำเงินกู.้....................
เลขท่ี..............................ลงวนัที่...............................ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบขอ้ควำมทั้งหมดและเขำ้ใจดี จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 
1. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ............................................. 
2. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ............................................. 
3. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ............................................. 
4. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
5. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
6. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
7. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
8. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
9. ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) .....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
10.ขำ้พเจำ้ (ช่ือผูค้  ้ำประกนั) ....................................................................เลขทะเบียน....................ลำยมือช่ือ.............................................
ลงช่ือ...........................................................พยำน           ลงช่ือ...........................................................พยำน         
        (...........................................................)                 (...........................................................) 
หมำยเหตุ : โปรดแนบเอกสำรส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนั  พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์  เปลี่ยนแปลงอตัรำส่งเงินช ำระหน้ีได ้ ส่ง...........งวด  ถึงอำย.ุ..........ปี   
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร กำรประชุมคร้ังท่ี.........../..................เมือ่วนัท่ี......................................... 

ลงช่ือ...........................................................เจำ้หนำ้ท่ี                      ลงช่ือ...........................................................ผูจ้ดักำร        

       (...........................................................)                     (...........................................................) 
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บนัทึกยนิยอมผูค้  ้ำประกนั   
พกัช ำระหน้ีเงินตน้และขยำยเวลำช ำระหน้ีเงินกู ้

มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) 
 

เขียนท่ี........................................................... 
วนัท่ี........................................................................... 

 

ขำ้พเจำ้...........................................................................................อำย.ุ..............ปี เลขทะเบียนสมำชิก........................... 
เลขบตัรประชำชน................................................ท่ีอยูปั่จจุบนั......................................................................................... 
ต ำแหน่ง...........................สังกดั.......................................................เงินเดือน..........................โทรศพัท.์......................... 
 ขำ้พเจำ้เป็นผูค้  ้ำประกนัของ .......................................................................เลขทะเบียนสมำชิก.......................... 
ซ่ึงกูเ้งินจำกสหกรณ์ตำมหนงัสือเงินกู.้.............เลขท่ี.....................................ลงวนัท่ี................................................ 
 

 ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหผู้กู้ซ่ึ้งขำ้พเจำ้เป็นผูค้  ้ำประกนัอยู ่ท ำกำรพกัช ำระหน้ีเงินตน้ และขยำยงวดช ำระหน้ีกบั
สหกรณ์เป็นระยะเวลำ.........งวด โดยจะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้ใด ๆ อนัผูค้  ้ำประกนัจะพึงมีขึ้นต่อสู้สหกรณ์โดยส้ินเชิง และ
ตกลงยนิยอมเขำ้ผกูพนัเป็นผูค้  ้ำประกนัหน้ีท่ีมีกำรขยำยงวดช ำระหน้ีใหม่ทุกประกำร และบนัทึกยนิยอมผูค้  ้ำประกนั
ฉบบัน้ีไม่เป็นกำรแปลงหน้ีใหม่ ทั้งน้ี ใหถื้อวำ่บนัทึกยนิยอมผูค้  ้ำประกนัเงินกูน้ี้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญำค ้ำประกนั
ตำมหนงัสือค ำขอกูแ้ละสัญญำเงินกู.้.............เลขท่ี....................................ลงวนัท่ี......................ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบ
ขอ้ควำมทั้งหมดและเขำ้ใจดี จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 

 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูค้  ้ำประกนั 

                                                                      (...................................................) 
               ต ำแหน่ง..................................................... 

 

   ลงช่ือ....................................................พยำน 
                                                                                   (.....................................................) 
 

            ลงช่ือ....................................................พยำน 
                                                                                   (.....................................................) 
 
 

ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั 
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