
 

ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม จาํกดั กบัลู

                                                                                     
                                                                                                   

                          ตามที ขา้พเจา้...............................
เลขทะเบียนสมาชิก.......................สังกดั...................................
ตาํบล..............................อาํเภอ.............................
บนัทึกขอ้ตกลง   เรื องปรับโครงสร้างหนี+ไวต่้อสหกรณ์
ดาํเนินการ ชุดที ....................ครั+ งที ......................
แลว้นั+น  
                          บดันี+ขา้พเจา้ประสงคข์อยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ของเงินกูส้หกรณ์ตามหนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขที 
.....................ลงวนัที ................................เงินกูต้ามสัญญา
จาํนวน..........................................บาท   ดอกเบี+ยคา้งชาํระจาํนวน
รวมเป็นเงินหนี+คงเหลือ  จาํนวน........................................................
                          โดยขอใหก้ารชาํระหนี+ของขา้พเจา้ เป็นไปตามเงื อนไขที กาํหนดในสัญญาเงินกูข้า้งตน้และผูค้ ํ+าประกนัเงินกู ้ 
ไดรั้บทราบและยนิยอมใหข้า้พเจา้ยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+และใหช้าํระหนี+ตามเงื อนไขสัญญาที เคยทาํไวแ้ต่เดิม
 
                           ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในขอ้ตกลงตลอดแลว้ จึงลงลายมือชื อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน
 

                                      ลงชื อ

           ลงชื อ.................................................
                        (นางสุพตัรา      เอกอายะ)                                                          (..........................................)
 
 
 
 
 

แนบสาํเนาบตัรประชาชน

ผู้กู้และผู้คํ �าประกนั 

 
 

หนงัสือยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+  
สาธารณสุขนครพนม จาํกดั กบัลูกหนี+ผูข้อยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+

 
                                                                                                        ทาํที    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั
                                                                                                              วนัที  ...............เดือน

 
............................................(ผูกู้)้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม จาํกดั

...................................ที อยูบ่า้นเลขที ..................หมู่ที 
.............................จงัหวดั..................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ

บนัทึกขอ้ตกลง   เรื องปรับโครงสร้างหนี+ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั
......................เมื อวนัที ......................................มีมติอนุญาตใหข้า้พเจา้ปรับโครงสร้างหนี+

จา้ประสงคข์อยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ของเงินกูส้หกรณ์ตามหนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขที 
เงินกูต้ามสัญญา..................................................บาทเงินกูค้งเหลือ  เป็นเงินตน้

บาท   ดอกเบี+ยคา้งชาํระจาํนวน............................................
........................................................บาท  (.............................................................

โดยขอใหก้ารชาํระหนี+ของขา้พเจา้ เป็นไปตามเงื อนไขที กาํหนดในสัญญาเงินกูข้า้งตน้และผูค้ ํ+าประกนัเงินกู ้ 
ไดรั้บทราบและยนิยอมใหข้า้พเจา้ยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+และใหช้าํระหนี+ตามเงื อนไขสัญญาที เคยทาํไวแ้ต่เดิม

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในขอ้ตกลงตลอดแลว้ จึงลงลายมือชื อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน

                                                
ลงชื อ.....................................................ผูข้อยกเลิกปรับโครงสร้างหนี+

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

.................................................ผูจ้ดัการ                             ลงชื อ................................................
)                                                          (..........................................)

กหนี+ผูข้อยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+  

ทาํที    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั 
เดือน.......................พ.ศ............... 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม จาํกดั 
หมู่ที ...........ถนน........................... 

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ..............................ไดท้าํ
อมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั   และที ประชุมคณะกรรมการ

มีมติอนุญาตใหข้า้พเจา้ปรับโครงสร้างหนี+

จา้ประสงคข์อยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ของเงินกูส้หกรณ์ตามหนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขที 
บาทเงินกูค้งเหลือ  เป็นเงินตน้

บาท 
(......................................................................) 

โดยขอใหก้ารชาํระหนี+ของขา้พเจา้ เป็นไปตามเงื อนไขที กาํหนดในสัญญาเงินกูข้า้งตน้และผูค้ ํ+าประกนัเงินกู ้ 
ไดรั้บทราบและยนิยอมใหข้า้พเจา้ยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+และใหช้าํระหนี+ตามเงื อนไขสัญญาที เคยทาํไวแ้ต่เดิม 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในขอ้ตกลงตลอดแลว้ จึงลงลายมือชื อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

                                                 
ผูข้อยกเลิกปรับโครงสร้างหนี+

................................................กรรมการหน่วย 
)                                                          (..........................................) 



ผู้มีอาํนาจลงนามแทนการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จํากดั

ลงชื อ................................................... ประธานกรรมการฯ
        (                                                  )                                               (                                         )
 

                 ลงชื อ
                                                                   
 

บันทกึคํายนิยอมให้ยกเลกิการปรับโครงสร้างหนี%

                      ขา้พเจา้ผูค้ ํ+าประกนัเงินกูใ้หก้บั  นาย
จากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั
ลงวนัที ..........................................เงินกูต้ามสัญญา
ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั  ไดย้กเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ใหก้บัผูกู้ต้ามรายละเอียดที ผูกู้ไ้ดข้อยกเลิกการปรับ
โครงสร้างหนี+  ขา้งตน้ และตกลงยอมเขา้ผกูพนัเป็นผูค้ ํ+าประกนัหนี+ ที มีการยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ ทุกประการ 
ถือวา่บนัทึกขอ้ตกลงการคํ+าประกนัเงินกูนี้+ เป็นส่วนหนึ งของสัญญาคํ+าประกนัเงินกู้
ดงักล่าวดว้ย  

1.(............................................)......................
3.(............................................)...................................  
5.(............................................)...................................  
7.(............................................)...............

9.(............................................)...................................  
                (ลงชื อ)........................................
                          ( นางสุพตัรา  เอกอายะ)                 
 
บนัทึกสาํหรับเจา้หนา้ที  
              1. ผา่นความเห็นชอบจากที ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี+  ครั+ งที  
              2.ผา่นการอนุมติัจากที ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครั+ งที 

                                                                                                 
                                                                                                              

                                                                                                 
 

 
มีอาํนาจลงนามแทนการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จํากดั

 

 
ประธานกรรมการฯ        ลงชื อ.........................................

)                                               (                                         )

ลงชื อ............................................ ประธานกรรมการเงินกู้
                                                                   (                                              ) 

บันทกึคํายนิยอมให้ยกเลกิการปรับโครงสร้างหนี% 

 

ขา้พเจา้ผูค้ ํ+าประกนัเงินกูใ้หก้บั  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
ณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั  ประเภท.......................................ตามสัญญาเงินกูเ้ลขที 

เงินกูต้ามสัญญา.........................................บาท  เห็นชอบและยนิยอมดว้ยกบัการที สหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั  ไดย้กเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ใหก้บัผูกู้ต้ามรายละเอียดที ผูกู้ไ้ดข้อยกเลิกการปรับ
โครงสร้างหนี+  ขา้งตน้ และตกลงยอมเขา้ผกูพนัเป็นผูค้ ํ+าประกนัหนี+ ที มีการยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ ทุกประการ 
ถือวา่บนัทึกขอ้ตกลงการคํ+าประกนัเงินกูนี้+ เป็นส่วนหนึ งของสัญญาคํ+าประกนัเงินกู.้............................

ลายมือชื อผูค้ ํ+าประกนั 
.(............................................)...................................  2 (................................................)...................................
.(............................................)...................................  4 (................................................)................
.(............................................)...................................  6 (................................................)...................................
.(............................................)...................................  8 (................................................)...................................

.(............................................)...................................  10 (................................................)........
)........................................ผูจ้ดัการ                             (ลงชื อ)........................................

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

ผา่นความเห็นชอบจากที ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี+  ครั+ งที  ......../........(....../......./...........)
การอนุมติัจากที ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครั+ งที .........../...............(........./.........../.........)

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

                                                                                                 ............./.................../.........                                                                

มีอาํนาจลงนามแทนการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จํากดั 

...............รองประธาน คนที   
)                                               (                                         ) 

ประธานกรรมการเงินกู ้

.......................................................................ซึ งเป็นผูกู้เ้งิน 
ตามสัญญาเงินกูเ้ลขที .......................... 

เห็นชอบและยนิยอมดว้ยกบัการที สหกรณ์ 
ออมทรัพยส์าธารณสุขนครพนม  จาํกดั  ไดย้กเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ใหก้บัผูกู้ต้ามรายละเอียดที ผูกู้ไ้ดข้อยกเลิกการปรับ
โครงสร้างหนี+  ขา้งตน้ และตกลงยอมเขา้ผกูพนัเป็นผูค้ ํ+าประกนัหนี+ ที มีการยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี+ ทุกประการ ทั+งนี+  ให้

.............................เลขที ........................ 

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

)........................................กรรมการหน่วย 
(............................................) 

......../........(....../......./...........) 
.........../...............(........./.........../.........) 

........................................... 
(.........................................) เจา้หนา้ที  
............./.................../.........                                                                


