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หนังสือสัญญากู้เงิน 
 

ท ำท่ี............................................................ 
หนังสือสัญญำนี้ท ำไว้ ณ วันท่ี................................................. 

 

 ระหว่ำง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด โดย .................................................... ต ำแหน่ง ................................ 
และ.................................................... ต ำแหน่ง ........................................... เป็นผู้แทน  ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือสัญญำนี้ เรียกว่ำ 
“ผู้ให้กู้” ฝ่ำยหนึ่ง กับสหกรณ์ ............................................................... ตั้งอยู่ท่ี .................................... หมู่ ...................  
ถนน ........................................... ต ำบล/แขวง ....................... ........................... อ ำเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด .......................................................... จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสหกรณ ์เมื่อวันท่ี ............................................... 
เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ .............................. โดย ............................................................... ต ำแหน่ง .................................... 
และ ................................................... ต ำแหน่ง ................................. เป็นผู้แทน ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้กู”้ 
อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ  1 ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ ได้กู้เงินจ ำนวน .............................. บำท (................................................) โดยมีผู้ค้ ำประกัน
เงินกู้ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 15 คน (ตำมเอกสำรประกอบสัญญำ 1) 
 ข้อ  2 ผู้กู้สัญญำว่ำ จะใช้เงินกู้เพื่อ ...............................................................................................................................  
  กำรใช้เงินกู้นอกเหนือควำมมุ่งหมำยที่ระบุไว้ในวรรคต้น ต้องได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้ให้กู้ก่อน 
 ข้อ  3 ผู้กู้ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำสั่ง และค ำแนะน ำของผู้ให้กู้ นำยทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และยอมให้เจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้กู้เข้ำตรวจสอบกิจกำร รวมทั้งเอกสำรและบัญชีต่ำง ๆ ของผู้กู้ได้ทุกเมื่อ 
 ข้อ  4 ผู้กู้ได้รับเงินกู้ตำมข้อ 1 จำกผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันท ำสัญญำนี้ ในกำรรับเงินกู้ ผู้กู้จะต้องออกใบรับเงิน
ให้แก่ผู้ให้กู้ไว้เป็นหลักฐำน และในกำรส่งคืนเงินกู้หรือดอกเบี้ยผู้ให้กู้จะต้องออกใบรับเงินให้แก่ผู้กู้ไว้เป็นหลักฐำนเช่นกัน 
 ข้อ  5 ผู้กู้ตกลงจ่ำยดอกเบี้ยให้ผู้ให้กู้ในอัตรำร้อยละ ................... (...............................) ต่อปี โดยค ำนวณตำมต้นเงิน
คงเหลือเป็นรำยวัน นับถัดจากวันที่ผู้กู้รับเงินกู้จนถึงวันที่ผู้ให้กู้ได้รับช ำระคืนเงินกู้ (ตำมเอกสำรประกอบสัญญำ 2) 
  อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตรำดอกเบี้ย  
สูงกว่ำที่ก ำหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตำมที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้  ผู้ให้กู้ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้และผู้ค้ ำประกันทรำบ
ล่วงหน้ำ หรือต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้กู้และผู้ค้ ำประกันแต่อย่ำงใด และผู้กู้ตกลงยินยอมช ำระดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ย 
ที่เปลี่ยนแปลงตำมที่ผู้ให้กู้แจ้งปรับเปลี่ยนโดยจะไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ  6 ผู้กู้สัญญำว่ำจะส่งใช้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นเงินงวดรำยเดือนงวดละไมน่้อยกว่ำ ................................... บำท 
(.................................................) จ ำนวน .............. งวด (......................) เว้น งวดสุดท้ำย จ ำนวน ................................... บำท 
(.................................................) พร้อมดอกเบี้ยตำมอัตรำในข้อ 5 ท้ังนี้ ให้ช ำระงวดแรก ในวันท่ี ............................................  
  ในกรณีที่ผู้กู้จะช าระหนี้เงินกู้ก่อนก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ต้องช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  
12 งวด และให้ผู้กู้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ผู้ให้กู้จึงจะตกลง 
 

/ข้อ 7 ในกรณี... 
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 ข้อ 7 ในกรณีผู้กู้ไม่ช ำระคืนเงินกู้เมื่อถึงก ำหนด โดยไม่ได้รับกำรผ่อนผันจำกผู้ให้กู้ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้กู้
จะต้องช ำระเบี้ยปรับผิดนัดช ำระหนี้เป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินท่ีผิดนัด โดยนับถัดจำกวันท่ีถึงก ำหนดช ำระ
จนถึงวันท่ีผู้กู้ช ำระเงินกู้เสร็จสิ้น 
 ข้อ  8 บรรดำหนังสือติดต่อ ทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้น ไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือให้บุคคลใดน ำไปส่งเองก็ดี หำกได้ส่งไปยังต ำบล สถำนที่ ตำมภูมิล ำเนำที่ระบุไว้ข้ำงต้น 
ของสัญญำนี้ ให้ถือว่ำได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบทั้งสิ้น โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หำกส่งให้ไม่ได้ 
เพรำะต ำบล และสถำนที่ดังกล่ำวถูกรื้อถอนไป โดยผู้กู้ไม่ได้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนเป็นหนังสือต่อผู้ให้กู้ก็ดี  
หรือส่งให้ไม่ได้เพรำะไม่พบต ำบล สถำนที่ตำมภูมิล ำเนำที่ระบุไว้ข้ำงต้นนั้นก็ดี ให้ถือว่ำผู้กู้นั้นได้รับและทรำบหนังสือติดต่อ 
ทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้โดยชอบแล้ว 
 ข้อ  9 ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ ที่จะเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดหรือบำงส่วนเมื่อใดก็ได้ แม้ยังไม่ถึงก ำหนดเวลำ  
ตำมข้อ 6 ทั้งนี้ ให้ผู้ให้กู้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดือน แต่กรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง  
ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้เงินกู้ท้ังหมด หรือบำงส่วนได้ทันที โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ 
 ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดสัญญำ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดอัตรำดอกเบี้ยกับผู้กู้ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด 
ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิจะเรียกร้องได้ตามกฎหมาย และผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยเนื่องจำกผิดสัญญำให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเตือน เรียกร้อง ทวงถำม ด ำเนินคดี และบังคับช ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำนี้จนเต็มจ ำนวนทุกประกำร 
 ข้อ 11 ผู้กู้ขอรับรองว่ำ จ ำนวนเงินกู้ตำมข้อ 1 เมื่อรวมกับหนี้สินอื่นของผู้กู้แล้ว ไม่เกินวงเงินกู้ประจ ำปีที่   
นำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ หำกกำรรับรองนี้ไม่เป็นควำมจริง และเกิดควำมเสียหำยใด ๆ กับผู้ ให้กู้ ผู้กู้  
ขอรับผิดชอบในควำมเสียหำยนั้น ๆ แก่ผู้ให้กู้ทุกประกำร 
 สัญญำนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยอ่ำนแล้วเข้ำใจในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้
ลงลำยมือช่ือและประทับตรำไว้เป็นส ำคัญ คู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

  ลงช่ือ ...............…………………….……….. ต ำแหน่ง ................................... 
         (...................................................) 
 

  ลงช่ือ ...............…………………….……….. ต ำแหน่ง ................................... 
         (...................................................) 
  แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ผู้ให้กู้  
 

  ลงช่ือ ...............…………………….……….. ต ำแหน่ง ................................... 
         (...................................................) 
 

  ลงช่ือ ...............…………………….……….. ต ำแหน่ง .................................... 
         (...................................................) 
  แทน สหกรณ์ .............................……………………… จ ากัด ผู้กู ้
 

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

  ลงช่ือ ...............……………….…….……….. พยำน 
         (...................................................) 
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หนังสือสัญญาค ้าประกันเงินกู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ้ากัด 
ท ำที่.................................................................. 

................................................................... 

................................................................... 
วันที่.................................................................... 

 

 ข้ำพเจ้ำ ................................................................................... อำยุ ................ ปี เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
...................................................... เชื้อชำติ …...……......…… สัญชำติ …...……......…… ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..................... 
หมู่ ............. ซอย ........................................ ถนน .......................................... ต ำบล/แขวง ......................................... 
อ ำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์............................ 
เบอร์โทรศัพท์ ...............................................  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน” ท ำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” เป็นหลักฐำนส ำคัญว่ำ 
 ข้อ  1 เนื่องในกำรที่ผู้ให้กู้ ได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์................................................................................. จ ำกัด 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้กู้” กู้เงินจำกผู้ให้กู้ ตำมสัญญำเงินกู้ ลงวันที่ ............................................................................ 
เป็นจ ำนวนเงิน ........................................................... บำท (.............................................................................) นั้น 
ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันกำรช ำระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งผู้กู้ค้ำงช ำระ ตลอดจนค่ำภำระติดพัน 
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนี้ ตำมสัญญำกู้เงินที่กล่ำวแล้ว จนกว่ำผู้ให้กู้จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิง 
 ข้อ  2 หำกผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ที่กล่ำวแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือมีกรณีอ่ืนใดอันกระท ำให้  
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำกูท้ี่กล่ำวแล้วเต็มจ ำนวน หรือตำมก ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำก็ดี ผู้ค้ ำประกันยินยอม 
ในอันที่จะช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นทันที 
 ข้อ  3 ถ้ำผู้ ให้กู้ผ่อนเวลำให้แก่ผู้กู้โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ ำประกันทรำบก็ตำม ผู้ค้ ำประกัน 
เป็นอันยอมตกลงด้วยกำรให้ผ่อนเวลำนั้นทุกครั้งไป และย่อมมิได้ให้ถือเอำกำรให้ผ่อนเวลำเช่นว่ำนั้น เป็นเหตุ 
ปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบของผู้ค้ ำประกันเป็นอันขำด 
 ข้อ  4 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญำ ผู้ค้ ำประกันยอมสละสิทธิที่จะต่อสู้ให้ผู้ให้กู้บังคับช ำระหนี้เอำจำกทรัพย์สิน 
ของผู้กู้ก่อนเรียกร้องให้ผู้ค้ ำประกันรับผิด แต่ทั้งนี้ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะด ำเนินกำรเรียกร้อง หรือฟ้องร้องผู้กู้ 
หรือกองมรดก หรือผู้รับช่วงสิทธิ ของผู้กู้ช ำระหนี้ก่อน ตำมแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรและในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำผู้กู้ 
มิได้ช ำระหนี้หรือได้ช ำระหนี้ไม่เต็มจ ำนวน ผู้ค้ ำประกันยอมให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรเช่นนั้นให้ผู้กู้กระท ำเพื่อ 
ผู้ค้ ำประกันเอง ผู้ค้ ำประกันจึงยินยอมจะช ำระหนี้ที่ค้ำงอยู่โดยพลัน ทั้งยอมชดใช้บรรดำค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งสิ้นอันผู้ให้กู้จะได้เสียไป ถึงแม้ว่ำกำรด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้นผู้ให้กู้จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ ำประกันทรำบก่อน 
ก็ตำม และถึงแม้จะมิได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้ค้ ำประกันร่วมกับผู้กู้ หรือกองมรดก หรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้กู้ด้วย 
ก็ตำม 

/ข้อ 5 ผู้ค้ ำ... 
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 ข้อ  5  ผู้ค้ ำประกันสัญญำว่ำถ้ำผู้ค้ ำประกันย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี้ 
ผู้ค้ ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทรำบโดยทันที มิฉะนั้นผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่ผู้ให้กู้ได้รับ
เป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย 
 ข้อ  6 กำรบอกกล่ำวทวงถำมหรือส่งเอกสำรใดไปยังภูมิล ำเนำของผู้ค้ ำประกันตำมที่ปรำกฏในสัญญำนี้  
ให้ถือว่ำเป็นกำรส่งโดยชอบและผู้ค้ ำประกันได้รับทรำบแล้วนับแต่วันที่ค ำบอกกล่ำวหรือเอกสำรนั้นพึงไปถึงตำมปกติ 
 ข้อ  7 กำรค้ ำประกันนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์ถึงแม้หำกจะบังเกิดข้ออ้ำงที่ว่ำผู้กู้เข้ำท ำสัญญำกู้
ที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ ก็ตำม ทั้งนี้โดยผู้ค้ ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุส ำคัญผิดนั้นหรือไม่ก็ตำม  
และผู้ค้ ำประกันไม่พ้นจำกควำมรับผิดเพรำะเหตุผู้ให้กู้อำจจะกระท ำกำรใด ๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ ำประกันไม่อำจ  
เข้ำรับช่วงได้ทั้งหมด หรือแต่บำงส่วนในสิทธิใด ๆ อันได้ให้ หรืออำจได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้แต่ก่อน หรือในขณะท ำ 
สัญญำค้ ำประกันนี้ 
 

 (เพื่อเป็นหลักประกันตำมสัญญำนี้ ผู้ค้ ำประกันยอมมอบ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................
ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันกำรช ำระหนี้อีกส่วนหนึ่งจนกว่ำผู้ให้กู้จะได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ที่กล่ำวแล้วและตำม
สัญญำค้ ำประกันนี้โดยสิ้นเชิง) 
 ผู้ค้ ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี  
ที่ระบุข้ำงต้น 
 สัญญำนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยอ่ำนแล้วเข้ำใจในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำไว้เป็นส ำคัญ คู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 
  ลงชื่อ ...............…………………….……….. ผู้ค้ ำประกัน 
         (...................................................) 
 
  ลงชื่อ ...............……………….…….……….. พยำน 
         (...................................................) 
 
  ลงชื่อ ...............……………….…….……….. พยำน 
         (...................................................) 
 
 


