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บาท

/ขอ้ 4.....

จากผูใ้หกู้ย้ืมก่อน

ขอ้ 2. ผูกู้ย้ืมสญัญาว่าจะใชเ้งินท่ีกูย้ืมเพ่ือ

ขอ้ 3. การใชเ้งินกูย้ืมนอกเหนือความมุ่งหมายท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 2.  ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ

ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกว่า   "ผูกู้ย้ืม"   อีกฝ่ายหน่ึง  ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1. ผูใ้หกู้ย้ืมตกลงใหผู้กู้ย้ืมกู ้ และผูกู้ย้ืมตกลงกูย้ืมเงินกองทนุพฒันาสหกรณ์  ซ่ึงจดัตั้งข้ึนใน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จากผูใ้หกู้ย้ืม จ  านวน

ต าแหน่ง ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัสหกรณ์

  จ  ากดั  ตามขอ้บงัคบั สหกรณ์

ต าบล อ าเภอ

จงัหวดั ต าแหน่ง

ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ี เรียกว่า "ผูใ้หกู้ย้ืม"  ฝ่ายหน่ึง กบั สหกรณ์

  จ  ากดั   ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ต  าแหน่ง

ไดรั้บมอบอ านาจใหท้  าสญัญาแทนตามค าสัง่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี  

เม่ือวนัท่ี ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านกังานตั้งอยู่

12 กรุงเกษม วดัสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร

สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึน  ณ

แขวง เขต จงัหวดั

สัญญากู้ยมืเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์
สญัญาเลขท่ี

วนัท่ี
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อสงัหาริมทรัพย ์

/ในการ............

เพ่ิมเติมอีกในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 (หน่ึง)  ต่อปี จากยอดเงินกูย้ืมทกุขั้นตอนท่ีเป็นหน้ีเพ่ิมเติมจากการจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีตามปกติท่ีระบไุวใ้นพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ .ศ.  2542   มาตรา   60   โดยผูกู้ย้ืมตอ้งปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือท่ีผูใ้หกู้ย้ืมไดก้  าหนดใหใ้ชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในวนัท าสญัญาน้ี   รวมทั้งท่ีจะออกใชบ้งัคบั

ต่อไปในภายหนา้

ความในวรรคสอง    มิใหใ้ชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใหกู้ย้ืมเงินกองทนุพฒันาสหกรณ์เพ่ือลงทนุใน

รวมทั้งท่ีจะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้   ทั้งยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีดงักล่าว   หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบกิจการ   รวมทั้งเอกสารและบญัชีต่าง ๆ  ของผูกู้ย้ืมได ้  ในการน้ีผูกู้ย้ืมตอ้งอ านวยความสะดวก

แก่เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวทกุประการ ตลอดจนการจดัใหค้ณะกรรมการและผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีผูจ้ดัการ ชุดใหม่ 

เขา้ค  ้าประกนัเพ่ิมตามท่ีผูใ้หกู้ย้ืมก าหนด

ในระหว่างสญัญาน้ี   ณ  วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี   ผูกู้ย้ืมตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิตั้งเป็นทนุส ารอง

หรือแหล่งเงินกูอ่ื้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูใ้หกู้ย้ืมก่อน

ขอ้ 6. ผูกู้ย้ืมจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าดว้ยการบริหารเงินกองทนุพฒันาสหกรณ์

(กพส.) พ.ศ. 2557  ประกาศ ค  าสัง่และค าแนะน าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คณะกรรมการบริหาร กพส .

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    นายทะเบียนสหกรณ์    อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   ผูต้รวจราชการสหกรณ์ 

และผูต้รวจการสหกรณ์   หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบหมาย   ซ่ึงไดก้  าหนดใหใ้ชบ้งัคบัอยูแ่ลว้  ในวนัท าสญัญาน้ี

มามอบไวแ้ก่ผูใ้หกู้ย้ืมเพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาน้ี

หากปรากฎว่าหลกัประกนัดงักล่าวในวรรคก่อนลดนอ้ยถอยลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ผูกู้ย้ืมตกลงจะน า

หลกัประกนัใหม่หรือหาหลกัประกนัมาเพ่ิมเติมใหเ้ตม็จ านวนดงัเดิม

หลกัประกนัท่ีผูกู้ย้ืมน ามามอบไวต้ามสองวรรคก่อน ผูใ้หกู้ย้ืมจะคืนใหเ้ม่ือผูกู้ย้ืมพน้จากการผกูพนั

ทั้งปวงตามสญัญาน้ีแลว้

ขอ้ 5. ในระหว่างท่ีผูกู้ย้ืมยงัเป็นหน้ีเงินกูย้ืมเงินตามสญัญาน้ี  ผูกู้ย้ืมจะตอ้งไม่กูย้ืมเงินจากผูอ่ื้น

ขอ้ 4. ในขณะท าสญัญาน้ีผูกู้ย้ืมไดน้ าหลกัประกนัเป็น 
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บาท

ของสมาชิกท่ีกูย้ืมเงินจากผูกู้ย้ืม ใหถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค ์  และปฏิบติัตามสญัญากูย้ืมเงินของสมาชิกโดยเคร่งครัด

ผูกู้ย้ืมสญัญาว่าจะใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบคุคลท่ีสามในทกุกรณีท่ีผูกู้ย้ืมพึงมีสิทธินั้น  ๆ   ตามกฎหมาย

เพ่ือประกนัความเสียหายของผูใ้หกู้ย้ืม

/ขอ้13......

เม่ือใดกไ็ด ้  แมห้น้ียงัไม่ถึงก าหนดเวลา ตามขอ้ 9.   กต็าม  ทั้งน้ีโดยผูใ้หกู้ย้ืมตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัผูกู้ย้ืม

ใหช้ าระหน้ีล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  1   (หน่ึง)   เดือน   แต่ในกรณีท่ีผูกู้ย้ืมผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูใ้หกู้ย้ืมมีสิทธิ

เรียกใหผู้กู้ย้ืมช าระหน้ีเงินกูย้ืมพร้อมดอกเบ้ียทั้งหมดหรือบางส่วนไดท้นัทีโดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  แมห้น้ีนั้น

ยงัมิไดถึ้งก าหนดเวลาช าระหน้ี   ตามขอ้ 9.

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีผูกู้ย้ืมน าเงินกูย้ืมตามสญัญาน้ีไปใหส้มาชิกกูย้ืมต่อ   ผูกู้ย้ืมตอ้งควบคุมดูแลการใชเ้งิน

ขอ้ 10. ผูใ้หกู้ย้ืมยอมใหผู้กู้ย้ืมเบิกเงินท่ีกูย้ืมไดเ้ป็นคราว ๆ ตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยรวมตน้เงินไม่เกินวงเงิน

กูย้ืมท่ีไดร้ะบจุ  านวนเงินไวใ้น ขอ้ 1. แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการผกูมดัใหผู้ใ้หกู้ย้ืมจ าตอ้งจ่ายเงินตามจ านวนท่ีผูกู้ย้ืมขอเบิกเสมอไป

ขอ้ 11. ผูใ้หกู้ย้ืมสงวนสิทธิท่ีจะเรียกใหผู้กู้ย้ืมช าระหน้ีเงินกูย้ืมพร้อมดอกเบ้ียทั้งหมด   หรือ บางส่วน

โดยผูกู้ย้ืมจะส่งใชค้ราวเดียว หรือ ส่งใชเ้ป็นคราว ๆ   กไ็ด้

เป็นเงินปีละ

พร้อมดอกเบ้ีย  ภายในวนัท่ี เดือน พ.ศ. ของปีนั้น ๆ

ต่อปี ตามยอดเงินกูย้ืมทกุขั้นตอนท่ีเป็นหน้ี การคิดดอกเบ้ียใหเ้ร่ิมคิดตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีผูกู้ย้ืมไดรั้บเงินกู ้ จนถึงวนัท่ี

ผูใ้หกู้ย้ืมไดรั้บช าระหน้ีจากผูกู้ย้ืมครบถว้นถูกตอ้ง

ขอ้ 9. ผูกู้ย้ืมสญัญาว่าจะช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามสญัญาน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน

นบัตั้งแต่วนัท าสญัญาโดยช าระหน้ีเงินกูย้ืมตั้งแต่ ปี พ.ศ. ถึงปี    พ.ศ.

ขอ้ 7. ในการรับเงินกูย้ืมแต่ละคราว   ผูกู้ย้ืมจะตอ้งออกใบรับเงินใหผู้ใ้หกู้ย้ืมไวเ้ป็นหลกัฐาน  

และในการช าระหน้ีเงินกูย้ืม   ผูใ้หกู้ย้ืมจะตอ้งออกใบรับเงินใหแ้ก่ผูกู้ย้ืมไวเ้ป็นหลกัฐานเช่นกนั

ขอ้ 8. ผูกู้ย้มืตกลงยนิยอมจ่ายดอกเบ้ียให้ผูใ้ห้กูย้มืในอตัราร้อยละ

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์   ผูกู้ย้ืมจะตอ้งปฏิบติัตามสญัญาน้ี   และหรือตามค าแนะน าของ

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์หรือเจา้หนา้ท่ีของผูใ้หกู้ย้ืม   ถา้ผูกู้ย้ืมไม่ปฏิบติัตามใหถื้อว่าผูกู้ย้ืมผิดสญัญา   ผูใ้หกู้ย้ืม

มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที   และผูกู้ย้ืมยินยอมใหผู้ใ้หกู้ย้ืมใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 13.   ไดอี้กดว้ย  
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(ลงช่ือ) พยาน

ขา้พเจา้

ลงช่ือแทนสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั   และไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้

(ลงช่ือ) พยาน

  2. ขอ้ 9.สามารถเลือกระบกุารช าระหน้ีเป็นรายปีหรือรายเดือนได้

(ลงช่ือ)   ผู้รับรอง

หมายเหตุ   1. การพิมพส์ญัญาใหจ้ดัพิมพใ์นรูปแบบหนา้-หลงัต่อกระดาษ 1 แผน่ เพ่ือความรัดกมุ สมบรูณ์ของสญัญา

                                                                ค ารับรองของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์

ต าแหน่ง
ขอรับรองว่า   กรรมการท่ีลงช่ือในสญัญาน้ี   เป็นกรรมการท่ีมีต  าแหน่งหนา้ท่ีโดยถูกตอ้ง   และมีอ านาจ

(ลงช่ือ) ต าแหน่ง

แทน สหกรณ์ จ ากดั      ผู้กู้ยมื

ผู้ให้กู้ยมื

(ลงช่ือ) ต าแหน่ง

ด าเนินคดี   และในการบงัคบัช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามสญัญาน้ีจนเตม็จ านวนทกุประการ            

สัญญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกนั  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ

โดยละเอยีดตลอดแล้ว   จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยดึถือไว้ฝ่ายละหนึง่ฉบับ

(ลงช่ือ) ต าแหน่ง

บอกเลิกสญัญาและเรียกใหผู้กู้ย้ืมช าระหน้ีเงินกูต้ามสญัญา ขอ้ 11.     ผูกู้ย้ืมตอ้งเสียค่าปรับ   ส าหรับตน้เงินคา้งช าระ

ในอตัราร้อยละ  6  (หก)  ต่อปี  นบัแต่วนัท่ีผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้ืมจนกว่าจะช าระคืนแก่ผูใ้หกู้ย้ืมเสร็จส้ินครบถว้น

นอกเหนือจากการคิดดอกเบ้ีย ตามขอ้ 8.   อีกดว้ย                                                                                                 

ขอ้ 14. ในกรณีท่ีผูกู้ย้ืมตกเป็นผูผิ้ดนดัช าระหน้ีหรือผิดสญัญา   ผูกู้ย้ืมยินยอมชดใชค้่าเสียหาย

เน่ืองจากการผิดนดัช าระหน้ีหรือผิดสญัญาใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้ืม   (ถา้มี)   รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการเตือน   เรียกร้อง   ทวงถาม   

ขอ้ 13. ถา้ผูกู้ย้ืมไม่ช าระคืนเงินท่ีกูย้ืมเม่ือถึงก าหนด ตามขอ้ 9.    หรือ ไม่ช าระหน้ีคืนเงินเม่ือผูใ้หกู้ย้ืม




