
 
 

แบบท่ี 1 
(ขยายเวลาช าระหนี้) 

บันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

สัญญาลงวนัที่ ..................................... 
ระหว่าง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  กับ ...................................................... 
เขียนที ่........................................................ 

วันที ่.............  เดอืน .............................  พ.ศ. ....................... 
  ตามสญัญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ ลงวนัที่ ................................................ ระหว่าง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  “ผู้ให้กู้ยืม”  ฝ่ายหนึ่ง  กบั ...........................................................................  “ผู้กู้ยืม”  
อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผู้กู้ยืมไดกู้้ยืมเงิน  จ านวน ................................. บาท  (............................................................ 
.....................................................................)  ต้นเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน ............................................. บาท 
(......................................................................)  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ .......................................................... 
…………………………………………………  ครบก าหนดช าระหนี้ภายในวันที่ .............................................. นัน้ 
  บัดนี ้ ผูกู้้ยืม  ได้ขอผ่อนผันการช าระหนี้เงินกองทนุพัฒนาสหกรณ์  ตามสัญญาลงวนัที่
.........................................................................................  และผู้ให้กูยื้มตกลงผ่อนผันการช าระหน้ี  ดังน้ี 
  1.  ผู้ใหกู้้ยืม  ตกลงผ่อนผันการช าระหนีต้้นเงินกู้  จ านวน ......................................... บาท 
จากเดมิครบก าหนดช าระภายในวันที ่.............................................................. เป็นครบก าหนดช าระภายใน 
วันที ่..................................................................... โดยให้ช าระหนี้ตน้เงนิกูด้ังกลา่วข้างต้นใหเ้สร็จสิน้ภายใน 
วันที ่....................................................................  และให้คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ................... ต่อป ี หากผู้
กู้ยืมผิดนัดช าระหนีต้ามที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับอีกในอัตราร้อยละ  6  ตอ่ปี 
  2.  ผู้ใหกู้้ยืม ตกลงให้ผู้กู้ยืมส่งช าระดอกเบี้ยและคา่ปรบัที่ค้างช าระ ณ วันที ่.................... 
จ านวน ............................................................ บาท  (.................................................................................) 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกดิขึน้ระหวา่งวันที ่..................................................... ถงึวนัท่ี ..................................... 
ให้เสร็จสิ้นภายในวนัที่ ....................................................................................................... 
  3.  ผู้ใหกู้้ยืม ตกลงให้ผู้กู้ยืมส่งช าระตน้เงนิกู้ จ านวน ................................................ บาท 
(........................................................................) พร้อมทัง้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวนัที่ ............................ 
ถึงวนัที่ ....................................................................... ภายในวนัท่ี ............................................................. 
  4.  ผู้ใหกู้้ยืม สงวนสิทธทิี่จะเรียกเงนิกูค้ืนเมื่อใดกไ็ด ้แมห้นี้ยังไม่ถงึก าหนดช าระตามที่เลื่อน
ก าหนดออกไปตาม ข้อ 1  และขอ้ 3  ข้างต้น  และผูกู้ย้ืมสัญญาจะส่งช าระหนี้ทนัที เมื่อไดร้ับแจ้งจากผู้ให้
กู้ยืมโดย ไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.  ข้อตกลงและเงื่อนไขอืน่ ๆ นอกจากที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้คงเป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้
ในสัญญากู้ยืมฉบับเดิม 
 
 

/6.ให้ถือว่า... 
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  6.  ใหถ้ือว่าบนัทึกต่อท้ายฉบับนี ้เปน็ส่วนหนึ่งของสญัญากู้ยืมเงินของกองทนุ 
พัฒนาสหกรณ ์ ระหว่าง  กรมส่งเสริมสหกรณ ์ กบั .................................................................................  
ลงวันที ่........................................................ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจบนัทึกต่อท้ายแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญานี ้
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ และเกบ็ไวฝ้่ายละฉบับ 

ลงชื่อ ............................................................ ต าแหนง่ ..................................... 
       (...........................................................) 
แทน  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้ให้กู้ยืม 

ลงชื่อ ............................................................ ต าแหนง่ ..................................... 
       (...........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ ต าแหนง่ ...................................... 
       (...........................................................) 

แทน ............................................................ ผู้กู้ยืม 

ลงชื่อ ............................................................ พยาน ต าแหนง่ ........................... พยาน 
       (............................................................)  (.................................................) 
 
    ข้าพเจ้า ผูค้้ าประกนัผู้มรีายชื่อต่อไปนี ้ตกลงยินยอมค้ าประกนัหนี้ ณ วนัที่........................ 
ตามบันทึกต่อทา้ยสัญญากู้ยมืเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ ์ระหว่างกรมสง่เสรมิสหกรณ ์กับสหกรณ์.........จ ากดั 
ตามสญัญาประธาน.......................ฉบบัที่............./....................ลงวนัที่ ซึ่งทัง้สองฝา่ยตกลงท าขึ้น 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 
 

/ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 
 
 

ค ารับรองของเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิสหกรณ์ 

  ข้าพเจ้า  .................................................  ต าแหนง่  ........................................................ 
ขอรับรองว่ากรรมการผู้ลงลายมือชื่อในบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญากู้ยืมฯ นี้  เป็นกรรมการ 
ที่มีต าแหน่งหน้าทีโ่ดยถูกต้องและมีอ านาจลงชือ่  แทน  ............................................................................ 
ตามข้อบังคับของสหกรณ ์ และได้ลงลายมือชื่อในบันทกึต่อท้ายแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญากู้ยืมฯ  
ต่อหน้าขา้พเจ้าจรงิ 

 
ลงชื่อ  ...............................................  ผู้รับรอง 
    (................................................)            

 ต าแหนง่ ................................................ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   การพิมพบั์นทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากู้ยมืเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้จัดพมิพ์ในรูปแบบหน้า – หลัง 

ต่อกระดาษ  1  แผ่น  เพื่อความรดักุม  สมบรูณ์ของสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบท่ี 2 
(งดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับ) 

บันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

สัญญาลงวนัที่..................................... 
ระหว่าง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  กับ ...................................................... 
เขียนที ่ ....................................................... 

วันที ่..............  เดอืน ..........................  พ.ศ. ...................... 

ตามสญัญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ ลงวนัที่ ................................................ ระหว่าง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  “ผู้ให้กู้ยืม”  ฝ่ายหนึ่ง  กบั ............................................................................ “ผู้กู้ยืม”  
อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผู้กู้ยืมไดกู้้ยืมเงิน  จ านวน ................................ บาท  (............................................................. 
.....................................................................)  ต้นเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน ............................................. บาท 
(......................................................................)  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ .......................................................... 
…………………………………………………  ครบก าหนดช าระหนี้ภายในวันที่ ............................................. นัน้ 
  บัดนี ้ ผูกู้้ยืม  ได้ขอผ่อนผันการช าระหนี้เงินกองทนุพัฒนาสหกรณ์  ตามสัญญาลงวนัที่
................................................................................  และผู้ให้กูยื้มตกลงผ่อนผันการช าระหนี ้ ดังนี้ 
  1.  ผู้ใหกู้้ยืม  ตกลงผ่อนผันการช าระหนีต้้นเงินกู้  จ านวน .......................................... บาท 
จากเดมิครบก าหนดช าระภายในวันที ่............................................................... เป็นครบก าหนดช าระภายใน 
วันที ่...................................................................... โดยให้ช าระหนี้ตน้เงนิกูด้ังกลา่วข้างต้นใหเ้สร็จสิน้ภายใน 
วันที ่.................................................................... และให้คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ ........ ต่อปี  หากผู้กู้ยืม 
ผิดนดัช าระหนีต้ามที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับอีกในอตัราร้อยละ  6  ต่อปี 
  2.  ผู้ใหกู้้ยืม  ตกลงให้ผูกู้้ยมืงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับ  ตัง้แต่วนัที่ ................................... 
จ านวน ............................................................ บาท  (..................................................................................) 
........................................................................................... ถงึวนัท่ี .............................................................. 
  3.  ผู้ใหกู้้ยืม  ตกลงให้ผูกู้้ยมืส่งช าระต้นเงินกู ้ จ านวน ............................................... บาท 
(........................................................................) พร้อมทัง้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวนัที่ ............................. 
ถึงวนัที่ .................................................................. ภายในวันที ่................................................................... 
  4.  ผู้ใหกู้้ยืม สงวนสิทธทิี่จะเรียกเงนิกูค้ืนเมื่อใดกไ็ดแ้มห้นี้ยังไม่ถงึก าหนดช าระตามที่เลื่อน
ก าหนดออกไปตาม ข้อ 1  และขอ้ 3  ข้างต้น  และผูกู้ย้ืมสัญญาจะส่งช าระหนี้ทนัที เมื่อไดร้ับแจ้งจากผู้ให้
กู้ยืม  โดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.  ข้อตกลงและเงื่อนไขอืน่ๆ นอกจากทีเ่ปลี่ยนแปลงนีใ้ห้คงเปน็ไปตามข้อตกลง 
ที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมฉบับเดิม 
 
 

/6. ให้ถือ... 
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  6.  ใหถ้ือว่าบนัทึกต่อท้ายฉบับนี ้ เป็นสว่นหนึง่ของสัญญากู้ยืมเงินของกองทนุ 
พัฒนาสหกรณ ์ ระหว่าง  กรมส่งเสริมสหกรณ ์ กบั ...............................................................................  
ลงวันที ่........................................................ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจบนัทึกต่อท้ายแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญานี ้
โดยตลอดแล้ว  จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ปน็ส าคญั  และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

ลงชื่อ ............................................................ ต าแหนง่ ..................................... 
       (...........................................................) 
แทน  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้ให้กู้ยืม 

ลงชื่อ ............................................................ ต าแหนง่ ..................................... 
       (...........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ ต าแหนง่ ..................................... 
       (...........................................................) 

แทน ............................................................ ผู้กู้ยืม 

ลงชื่อ ............................................................ พยาน ต าแหนง่........................... พยาน 
       (...........................................................) (..................................................) 
 
    ข้าพเจ้า ผูค้้ าประกนัผู้มรีายชื่อต่อไปนี ้ตกลงยินยอมค้ าประกนัหนี้ ณ วนัที่........................ 
ตามบันทึกต่อทา้ยสัญญากู้ยมืเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ ์ระหว่างกรมสง่เสรมิสหกรณ ์กับสหกรณ์.........จ ากดั 
ตามสญัญาประธาน.......................ฉบบัที่............./....................ลงวนัที่ ซึ่งทัง้สองฝา่ยตกลงท าขึ้น 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 
 

/ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

ลงชื่อ ............................................................ผูค้้ าประกนั   ลงชื่อ................................................ ผูค้้ าประกนั 
       (...........................................................)                  (.........................................................) 

 

ค ารับรองของเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิสหกรณ ์

  ข้าพเจ้า  .....................................................  ต าแหนง่  ....................................................... 
ขอรับรองว่ากรรมการผู้ลงลายมือชื่อในบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพ่ิมเตมิสัญญากู้ยืมฯ  นี ้ เปน็กรรมการ 
ที่มีต าแหน่งหน้าทีโ่ดยถูกต้องและมีอ านาจลงชือ่  แทน  ................................................................................ 
ตามข้อบังคับของสหกรณ ์ และได้ลงลายมือชื่อในบันทกึต่อท้ายแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญากู้ยืมฯ  
ต่อหน้าขา้พเจ้าจรงิ 

 
ลงชื่อ  ...............................................  ผู้รับรอง 

                    (.................................................) 
             ต าแหน่ง ................................................ 

 

 

หมายเหตุ :   การพิมพ์บนัทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากู้ยมืเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้จัดพมิพ์ในรูปแบบหน้า – หลัง 
ต่อกระดาษ  1  แผ่น  เพื่อความรดักุม  สมบรูณ์ของสญัญา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค าแนะน าการจัดท าบันทึกต่อท้าย 

แก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
 เนื่องจากในการขยายเวลาช าระหนี้  ทั้งกรณีไม่งดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับ  และกรณีงดคิด
ดอกเบี้ยและค่าปรับ  อาจมีการตกลงให้มีการแบ่งช าระหนี้เป็นงวด ๆ  ในแต่ละงวดอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็
ได้  ดังนั้น  จึงอาจต้องปรับปรุงแบบบันทึกตอ่ท้ายแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ในข้อ 2  
แ ล ะ / ห รื อ   ข้ อ  3   ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม   ทั้ ง ยั ง อ า จ จั ด ท า เ ป็ น ต า ร า ง ก า ห น ด ช า ร ะ ห นี้ 
แนบท้ายก็ได้  โดยให้มีสาระส าคัญครบถ้วนตามแบบที่ก าหนดไว้แล้ว 

 ทั้งนี้  กรณีแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน  แล้วปรากฏว่ายอดช าระแต่ละงวดเป็นเลข 
จุดทศนิยม  ก็ควรปรับให้เป็นเลขจ านวนเต็มบาท  แล้วน ายอดส่วนที่ขาดเพ่ิมไว้ในงวดแรกหรืองวดสุดท้าย 
ตามแต่กรณีจะเหมาะสมกว่า 




