เลขที.่ ................./......................

สัญญากู้ยืมเงิน
ทาที.่ ..................................................................
...................................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ............................
สัญญากู้ยืมเงินนี้ทาขึ้นระหว่างกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................................................................
ตั้งอยู่ที่เลขที.่ ..................หมู่ท.ี่ ................ ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด...........................................โดยมี นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. และ/
หรือ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็นผู้แทนกองทุนฯ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะ
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว...............................................................อายุ......................ปี
อยู่บ้านเลขที่............ หมู่ท.ี่ ....................... ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.................................. เลขประจาตัวประชาประชาชน----
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผูก้ ู้” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
๑.ผู้ให้กู้ ตกลงให้ ผู้กู้ กู้ยืมเงินไป จานวน........................................บาท (.........................................................)
โดยผู้ให้กู้ ได้ส่งมอบเงินและ ผู้กู้ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในวันที่ทาสัญญากู้ยืมเงิน
๒.ระยะเวลาการกู้ยืมกาหนดเวลา..............................เดือน/ปี นับแต่วันที่ทาสัญญา โดยผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.............................บาทต่อปี ของยอดเงินตามข้อ ๑
๓.ผู้กู้ ตกลงจะชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวคืน ตามเงื่อนไข ดังนี้
๓.๑ ผู้กู้ จะชาระคืน ภายในวันที่............. เดือน........................................ พ.ศ. ...................... หรือ
๓.๒ ผู้กู้ ตกลงจะชาระเงินเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเป็นรายงวด จานวน............. งวด ในทุกวันที่..........
ของเดือน/ปี งวดละ...............................บาท จนครบถ้วน
๔.กรณีที่ ผู้กู้ ผิดนัดไม่ชาระเงินกู้และดอกเบี้ยตามงวดชาระภายในกาหนดนับแต่วันครบกาหนดงวดชาระ
ผู้กู้ ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นคงค้างทั้งหมดจนกว่าชาระเสร็จสิ้น
๕.กรณีที่ ผู้กู้ ให้หลักทรัพย์ค้าประกันกล่าวคือ จานอง หรือจานา ในทรัพย์สินดังนี้...................................
.............................................................................................................................................................................................
(อสังหาริมทรัพย์จะนามาจานองให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และสังหาริมทรัพย์จะนามาจานาได้เมื่อส่งมอบทรัพย์สินของผู้กู้ให้กับผู้ให้กู้)
ผู้กู้ ขอรับรองว่าทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์สินของ ผู้กู้ หรือบุคคลอื่นและผู้อื่นยินยอมให้จานอง
ทรัพย์สินนั้น และจะไม่นาไปจาหน่ายจ่ายโอนหรือทาให้เสื่อมราคาหรือลดน้อยถอยลง
๖.หาก ผู้กู้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่า ผู้กู้ ผิดสัญญาและยินยอมชาระเงินกู้ตาม
สัญญา พร้อมทั้งดอกเบี้ย ตามข้อ ๔ และเบี้ยปรับตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ ผู้ให้กู้ คืนแก่ ผู้ให้กู้ ทันทีและ ผู้กู้ ยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงที่ ผู้ให้กู้ ต้องเสียไปในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อให้ ผู้กู้ ชาระหนี้คืนให้แก่ ผู้ให้กู้ ตามสัญญานี้
สัญญานี้ได้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................... ผู้กู้
(.................................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ให้กู้
(..............................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(...................................................... .......................)
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(ลงชื่อ)............................................................ผู้ให้กู้
(..............................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(..............................................................................)

เลขที่................../......................

สัญญาค้าประกัน
ทาที.่ ...............................................................
………………………………………………………..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...........
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่างกับ กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน..............................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่......................................ที่ทาการตั้งอยู่ที่เลขที.่ ............หมู่ท.ี่ ..........ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต...........................จังหวัด................................ โดยมี ๑. นาย/นาง/นางสาว....................................................
และ/หรือ ๒. นาย/นาง/นางสาว ....................................................................เป็นผู้แทนของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
ในการทาสัญญาค้าประกันครั้งนี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่ง กับ
๑.นาย/นาง/นางสาว................................................................อายุ.......ปี สัญชาติ.................อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่........ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์....................................เลขประจาตัวประชาชน----
๒.นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ.......ปี สัญชาติ.................อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่........ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์....................................เลขประจาตัวประชาชน----
๓.นาย/นาง/นางสาว..............................................................อายุ.......ปี สัญชาติ.................อยู่บ้านเลขที่...........
หมู่ที่........ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์....................................เลขประจาตัวประชาชน----
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ คือ
๑.ตามที่ นาย/นาง/นางสาว ..............................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผูก้ ู้”ได้กู้เงิน
จากผู้ให้กู้ไปเป็นจานวน .....................................บาท (.........................................................................................) ตาม
สัญญากู้เงินฉบับลง วันที่……...…เดือน...........................พ.ศ. ..................... นั้น ผู้ค้าประกันยอมเข้าค้าประกันการกู้เงิน
ดังกล่าว โดยถ้า ผู้กู้ไม่ยอมชาระเงินกู้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้กู้ หรือผู้กู้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถึงแก่ความตาย
หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ผู้ค้าประกัน ยอมรับชาระเงินกู้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายในการผิดนัด
ชาระหนี้ ค่าภาระติดพันต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องบังคับคดีให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน โดยผู้ค้าประกันได้
ทราบข้อผูกพันของ ผู้กู้ ที่มีต่อ ผู้ให้กู้ ทุกประการดีแล้ว
๒.ถ้าผู้ให้กู้ต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้กู้ หรือมีการทาหนังสือรับสภาพหนี้หรือตกลงกันลดหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงหนี้
ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเปลี่ยนแปลงหลักประกัน หรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ถ้าผู้ค้าประกันยินยอม
ตกลงด้วยกับการกระทานั้นๆ ผู้ค้าประกันยังคงมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้
๓.เมื่อผู้กู้ผิดนัดผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกัน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดและไม่ว่า
กรณีจะเป็นประการใด ผู้ให้กู้จะเรียกให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่
ตัดสิทธิผู้ค้าประกันที่จะชาระหนี้เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ และในกรณีที่ผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกัน
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกาหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด
/๔.ในกรณีท.ี่ ..
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-๒๔.ในกรณีที่ผู้ให้กู้กระทาการใดๆ อันมีผลเป็นการลดจานวนหนี้ที่มีการค้าประกัน รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหม
ทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ถ้าผู้กู้ได้ชาระตามที่ได้ลดแล้วก็ดี หรือผู้กู้ชาระหนี้ตามที่ได้
ลดดังกล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค้าประกันได้ชาระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือผู้กู้ไม่ชาระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแต่ผู้ค้า
ประกันได้ชาระตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี ทั้งนี้ไม่ว่าจะล่วงเลยกาหนดเวลาชาระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตามให้
ผู้ค้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค้าประกัน
๕.ผู้ค้าประกันยอมรับว่าอายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้กู้ ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้าประกันด้วย
๖.ในกรณีที่ผู้ค้าประกันได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือย้ายทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน
จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ทราบโดยเร็ว
๗.บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ค้าประกัน ให้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันย้ายไปจากถิ่นที่อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ หรือไม่พบผู้รับหรือเนื่องจากส่งไม่ได้ไม่พบสถานที่
ที่ระบุไว้ข้างต้นก็ดี ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ทราบหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของผู้ให้กู้โดยชอบ
แล้ว
ผู้ค้าประกันและคู่สัญญาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาผู้ค้าประกันโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
ลงชื่อ.............................. .............................ผู้ค้าประกัน
(.................................................................)
ลงชื่อ.............................. .............................ผู้ค้าประกัน
(.................................................................)
ลงชื่อ.............................. .............................ผู้ค้าประกัน
(.................................................................)
ลงชื่อ..................... ............................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
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