(ร่าง)

สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ...............................................................................
สัญญาเลขที่.....................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ .........................................................................................................
แขวง/ตาบล..............................เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด............................... .....................
เมื่อวันที่.........เดือน....................................พ.ศ................. ระหว่าง สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓ ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดย
...............................................................ต า แ ห น่ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว งเก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
/............................................ตาแหน่ง...........................................ผู้ได้รับมอบอานาจจากปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ................... ลงวันที่............เดือน...........................
พ.ศ............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม” ฝ่ายหนึ่งกับ...............................................................
ส านั กงานตั้งอยู่ เลขที่............ถนน..................................แขวง/ตาบล...................................เขต/อาเภอ
..................................... จังหวัด......................................โดย...............................................................ตาแหน่ง
...................................... ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม..............................................ลงวันที่
..............................................แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืม” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้และผู้กู้ยืมตกลงกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึง่ เป็นเงิน
หมุนเวียนจานวน..................................บาท (................................) เพื่อให้ผู้กู้ยืมนาเงินจานวนดังกล่าวไปใช้เป็น
ทุนดาเนิ นการตามโครงการ...................................... ซึ่ งต่อไปในสั ญ ญานี้เรียกว่า “โครงการ” ปรากฏตาม
แผนการดาเนินงานโครงการแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยผู้ให้กู้ยืมแบ่งจ่ายเงินกู้ยืม
ให้กับผู้กยู้ ืมจานวน.......... (...) งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ วันที่.....เดือน......พ.ศ. .... จานวน...............บาท (.........................................)
งวดที่ ๒ วันที่.....เดือน......พ.ศ. .... จานวน...............บาท (.........................................)
งวดที่ ๓ วันที่.....เดือน......พ.ศ. .... จานวน...............บาท (.........................................)
การกู้ ยื ม เงิน ดั งกล่ าวในวรรคแรกมี ระยะเวลาการกู้ ยืม เงิน เป็ น เวลา ...... (.....) ปี นั บ แต่
วันที่.................ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ยืมงวดแรกตามสัญญานี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ... (...) ต่อปี โดยให้มีระยะเวลา
ปลอดการชาระหนี้ใน ...... (...) ปีแรก

๒
นอกจากเงินกู้ยืมดังกล่าวในสองวรรคก่อน ผู้กู้ยืมได้รับจัดสรรเงินจ่ายขาด จานวน … บาท
(...) เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการ โดยมีการแบ่งจ่ายเงินจ่ายขาดให้แก่ผู้กู้ยืมจานวน ... (...) งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ วันที่.....เดือน ...... พ.ศ. .... จานวน....................บาท (......................................)
งวดที่ ๒ วันที่.....เดือน ...... พ.ศ. .... จานวน....................บาท (......................................)
งวดที่ ๓ วันที่.....เดือน ...... พ.ศ. .... จานวน....................บาท (......................................)
ข้อ ๒. ในการเบิกเงินกู้ยืมและ/หรือเงินจ่ายขาดในแต่ละงวด ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นบันทึกคารับรอง
ผู้เบิกตามแบบพร้อมเอกสารประกอบตามที่ผู้ให้กู้ยืมกาหนดให้แก่ผู้ให้กู้ยืมล่วงหน้าก่อนวันกาหนดเบิกเงินกู้ยืม
และ/หรือเงินจ่ายขาดในแต่ละงวดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ...... (.....) วันทาการ เมื่อผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบแล้ว
เห็ น ว่าถูกต้อง ผู้ให้ กู้ยืม ตกลงส่ งมอบเงินกู้ ยืม และ/หรือเงินจ่ายขาดตามข้อ ๑ ให้ แก่ผู้ กู้ยืมโดยวิธีโอนเงิน
จานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้ยืมที่ได้เปิดบัญชีเพื่อโครงการนี้ไว้ เป็นการเฉพาะกับ
ธนาคาร......(ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ)......... สาขา .......................................... ในชื่อบัญชีว่า เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรโครงการ......................................................... (...ชื่ อ ผู้ กู้ ยื ม ที่ มี อ านาจลงนาม...) เลขที่ บั ญ ชี
.............................................................. สาหรับเงินกู้ยืม และในชื่อบัญชีว่า ...(...ชื่อผู้กู้ยืมที่มีอานาจลงนาม...)
เลขที่บัญชี............................................................... สาหรับเงินจ่ายขาด และให้ถือว่าผู้กู้ยืมได้รับเงินที่กู้ยืม
และ/หรือเงินจ่ายขาดตาม ข้อ ๑ ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วนับแต่วันที่ผู้ให้กู้ยืมได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ข้อ ๓. ผู้กู้ยืมจะต้องชาระเงินที่กู้ยืมคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในวันที่ ................เดือน
.....................................ของทุกปี นับแต่ปีที่ ... (...) ของปีที่ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ ยืมตาม ข้อ ๑ พร้อมดอกเบี้ย
และผู้กู้ยืมจะต้องชาระคืน เงิน กู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ. ............ โดยมี
รายละเอียดการชาระเงินที่กู้ยืมปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ทั้งนี้
ไม่ เป็ น การตั ด สิ ท ธิ์ ผู้ ให้ กู้ ยื ม ที่ จ ะเรี ย กให้ ผู้ กู้ ยื ม ช าระเงิน กู้ ต ามสั ญ ญาฉบั บ นี้ ทั้ งหมดหรือ แต่ บ างส่ ว นคื น
ก่อนถึงกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามแต่ผู้ให้กู้ยืมจะเห็นสมควรโดยไม่จาต้องชี้แจงเหตุผล ในกรณีดังกล่าว
ผู้กู้ยืมจะต้องชาระเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบี้ย และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นตามที่ กาหนดในข้อ ๑๐ คืน
ให้แก่ผใู้ ห้กู้ยืมภายใน................. (............) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม
ข้อ ๔. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้กู้ยืมได้นาหลักประกันสัญญา (อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่าง) เต็มวงเงินกู้ยืมมามอบไว้แก่ผู้ให้กู้ยืมในสัญญานี้แล้ว ดังนี้
๔.๑ สัญญาค้าประกันเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่คณะกรรมการบริหาร
องค์กรและผู้จัดการของผู้กู้ยืมหรือผู้ทาหน้าทีใ่ นลักษณะดังกล่าวทั้งคณะร่วมกันเป็นผู้ค้าประกัน
๔.๒ หลักประกันเป็น ...................... เป็นจานวนเงิน.....................................บาท
(.....................................................) มามอบให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติต ามสัญญานี้
หากปรากฏว่าหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนลดน้อยถอยลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กร ผู้จัดการของผู้กู้ยืม หรือผู้ทาหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว
ผู้ กู้ ยื ม ตกลงที่ จ ะน าหลั ก ประกั น ใหม่ ห รื อ หาหลั ก ประกั น มาเพิ่ ม ให้ เต็ ม จ านวนดั ง เดิ ม หรื อ ด าเนิ น การ
ให้คณะกรรมการบริหารองค์กร ผู้จัดการของผู้กู้ยืม หรือผู้ทาหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวคนใหม่มาทาสัญญา
ค้าประกันเพิ่มเติม โดยผูกพันตามระยะเวลาการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ แล้วแต่กรณี
หลักประกัน ที่ผู้ กู้ยื มน ามามอบไว้ตามสองวรรคก่อน ผู้ ให้ กู้ ยืม จะคืนให้ เมื่อผู้ กู้ยืม พ้นจาก
ภาระผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

๓
ข้อ ๕. ผู้กู้ยืมตกลงว่า
๕.๑ ผู้กู้ยืมจะใช้จ่ายเงินกู้ยืมและเงินจ่ายขาดที่ได้รับการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และใช้จ่ายเงินตามรายการหรือกิจกรรมที่ขอเบิกเท่านั้น จะนาไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นมิได้เป็นอันขาด
๕.๒ ผู้กู้ยืมจะใช้จ่ายเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในแผนการดาเนินโครงการ
อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชี และให้นาส่งเงินกู้ยืมที่เหลือจ่ายหรือที่ไม่ได้ใช้
ภายในก าหนดเวลาคืน ให้ แก่ ผู้ ให้ กู้ ยื มภายใน ๑๕ (สิ บห้ า) วัน นั บแต่ วันครบกาหนดให้ ใช้เงิน โดยระบุ ชื่ อ
โครงการ ประเภทของเงินที่นาส่งและปีที่เบิกเงิน
๕.๓ ผู้กู้ยืมจะใช้จ่ายเงินจ่ายขาด เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงานตามความจาเป็น
และให้นาส่งเงินเหลือจ่ายคืนผู้ให้กู้ยืมภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ
ข้อ ๖. ในกรณีผู้กู้ยืมไม่ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานโครงการเป็นระยะเวลา..............
(.....................) วัน ติดต่อกัน ผู้ ให้ กู้ยื มมีสิ ทธิบอกเลิ กสั ญ ญาและเรียกให้ ผู้ กู้ยืมช าระเงินกู้ยืมคืน ก่อนครบ
กาหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓. ได้ทันที และผู้กู้ยืมจะต้องนาเงินที่กู้ยืม พร้อมดอกเบี้ย รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่เกิดขึ้นตาม ข้อ ๑๐ และเงินจ่ายขาดที่ได้เบิกจ่ายแล้วตามจานวนที่ผู้ให้กู้ยืมกาหนดมาชาระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืม
ภายใน ........ (........) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม
ข้อ ๗. ผู้กู้ยืมต้องจัดทารายงานการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ให้ผู้ให้กู้ยืมเป็นรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันสิ้นสุดของไตรมาส หรือ
วัน สิ้น สุดโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การส่ งรายงานจะต้องส่ง ภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่ผู้ให้ กู้ยืม
จะได้กาหนด
ผู้ กู้ยืม ต้องจั ดทางบการเงินของโครงการ พร้อมทั้งรวบรวมใบส าคัญ จ่ายและเอกสารอื่ น
อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ส่งให้ผู้ให้กู้ยืมภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของแต่ละปีจนกว่า
จะเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อ ๘. ผู้ให้กู้ยืมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิเข้าไปในสถานประกอบการ
หรือสถานที่ดาเนิ นกิจการตามโครงการ ของผู้ กู้ยืม เพื่อตรวจสอบ กากับ ดูแล ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ ยืม
ตามสั ญ ญานี้ รวมทั้ งการตรวจสอบเอกสารและบั ญ ชี ใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ก ารตามโครงการ
ได้ตลอดเวลา โดยผู้กู้ยืมจะต้องอานวยความสะดวกให้ทุกประการโดยไม่อิดเอื้อนใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๙. ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิ บัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการให้กู้ยืม
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่กาหนดโดยคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและผู้ใ ห้กู้ยืมซึ่งได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วในขณะทาสัญญานี้ หรือซึ่งจะได้ออกให้ใช้บังคับต่อไปในภายหน้าและเงื่อนไขเฉพาะโครงการ
แนบท้ายสัญญานี้ โดยให้ถือว่าระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขเฉพาะโครงการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย
ข้ อ ๑๐. ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคารอั น เกิ ด จากการโอนเงิ น กู้ ยื ม เข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากของ
ผู้กู้ยืมตาม ข้อ ๒ ให้ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ให้กู้ยืม และผู้กู้ยืมจะต้องส่งคืนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งจานวนให้
ผู้ให้กู้ยืม อย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้งตามปีปฏิทิน ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกาหนดและภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่
วันสิ้นสุดโครงการ
ข้อ ๑๑. ในกรณี ที่ ผู้ กู้ ยื ม ไม่ ได้ ใช้ เงิน กู้ ยื ม หรื อเงิน จ่ ายขาดไปด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อ นไข และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ แต่ น าเงิ น กู้ ยื ม หรื อ เงิ น จ่ า ยขาดดั งกล่ า วไปฝากไว้ กั บ ธนาคาร
นอกเหนื อจากที่ ก าหนดไว้ ตาม ข้ อ ๒. หรื อน าเงินกู้ ยื มหรื อเงินจ่ ายขาดไปใช้ นอกเหนื อวั ตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้
ในสั ญ ญานี้ ให้ ถือว่าผู้ กู้ยื ม ผิ ดสั ญ ญา ผู้ให้ กู้ยืม มีสิ ทธิเรียกให้ ผู้ กู้ยืมส่ งเงินกู้ยืมที่ยังคงค้างชาระอยู่ทั้งหมด
พร้อมดอกเบี้ยเงินต้นที่ค้างชาระ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการนาเงินกู้ไปฝากธนาคาร และดอกผลที่เกิด

๔
จากการน าเงิน กู้ ไปใช้ ผิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ และเงิน จ่ า ยขาดที่ ได้ เบิ ก จ่ ายแล้ ว ตามจ านวนที่ ผู้ ให้ กู้ ยื ม ก าหนด
คืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทันที
ข้อ ๑๒. ในกรณี ผู้กู้ยืมไม่ช าระเงินกู้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด หรือ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานโครงการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
หรือใช้สิทธิระงับการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมและ/หรือเงินจ่ายขาดที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ในกรณีดังกล่าวผู้ให้กู้ยืม มีสิทธิ
ที่จะเรียกให้ผู้กู้ยืมชาระต้นเงินที่ กู้ยืมตามสัญญานี้พร้อมดอกเบี้ย และผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับเพิ่มเติม
ในอัตราร้อยละ ๓ (สาม) ต่อปี ของต้นเงินกู้ยืมที่ค้างชาระนับแต่วันที่สัญญาเลิกหรือวันผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืม
จนกว่าจะช าระคื น แก่ผู้ ให้ กู้ ยื มเสร็จ สิ้ น ครบถ้ว น แล้ ว แต่ ก รณี รวมทั้ งดอกเบี้ ย เงิน ฝากธนาคารที่ เกิ ด ขึ้ น
ตามข้อ ๑๐ เงินจ่ายขาดที่ได้เบิกจ่ายแล้วตามจานวนที่ผู้ให้กู้ยืมกาหนด และค่าเสียหายใดๆ ที่ เกิดจากการ
ผิดสัญญาดังกล่าวได้ทันที นอกจากนี้ ผู้กู้ยืมจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง
ทวงถาม ดาเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อการบังคับให้ชาระหนี้ตามสัญญานี้
ในกรณีตามวรรคแรก ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากผู้ค้าประกันตามข้อ ๔
เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ให้กู้ยืมจะเห็นสมควร
ข้อ ๑๓. ในระหว่างที่ ผู้กู้ยืมยังเป็นหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ ผู้กู้ยืมจะต้องไม่กู้เงินจากผู้อื่น
หรือแหล่งเงินกู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมก่อน
ข้อ ๑๔. หากผู้กู้ยืมได้กู้ยืมเงินไปใช้ในโครงการเพื่อการสนับสนุนงานวิจัย ให้ผลงานหรือสิทธิ
ในผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยตามโครงการสนับสนุนงานวิจัย เป็นกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิของผู้ให้กู้ยืม
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา
(ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ....................................................... ผู้ให้กู้ยืม
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................... ผู้กู้ยืม
(........................................................)
ลงชื่อ......................................................... ผู้กู้ยืม
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.......................................................)
ตาแหน่ง....................................................

๕

คำรับรองของเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดทำสัญญำกู้ยมื
ข้าพเจ้า.................................................................................ตาแหน่ง....................................................
ขอรับรองว่าผู้กู้ยืมที่ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริง
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง ...................................................

