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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 มำตรำ 224 หนี้เงินนั้น ท่ำนให้คิดดอกเบี้ยในระหว่ำงเวลำผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีถ้ำเจ้ำหนี้  

อำจจะเรียกดอกเบ้ียได้สงูกว่ำน้ันโดยอำศัยเหตอุย่ำงอืน่อนัชอบด้วยกฎหมำยก็ให้คงส่งดอกเบีย้ต่อไปตำมนัน้

 ท่ำนห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่ำงผิดนัด

 กำรพิสูจน์ค่ำเสียหำยอย่ำงอื่นนอกกว่ำนั้นท่ำนอนุญำตให้พิสูจน์ได้

 

 มำตรำ 655 ท่ำนห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยท่ีค้ำงช�ำระ แต่ทว่ำเมื่อดอกเบี้ยค้ำงช�ำระ  

ไม่น้อยกว่ำปีหนึ่ง คู ่สัญญำกู ้ยืมจะตกลงกันให้เอำดอกเบี้ยนั้นทบเข้ำกับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ย  

ในจ�ำนวนเงินที่ทบเข้ำกันนั้นก็ได้แต่กำรตกลงเช่นนั้นต้องท�ำเป็นหนังสือ

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
 มำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัตินี้

 “ผู้ทวงถำมหนี้” หมำยควำมว่ำเจ้ำหนี้ซ่ึงเป็นผู้ให้สินเช่ือผู้ประกอบธุรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย  

กำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันเป็นปกติธุระตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันและเจ้ำหนี้อ่ืน

ซึง่มีสทิธริบัช�ำระหนีอ้นัเกดิจำกกำรกระท�ำทีเ่ป็นทำงกำรค้ำปกตหิรอืเป็นปกตธิรุะของเจ้ำหนี ้ ทัง้นีไ้ม่ว่ำหนี้

ดังกล่ำวจะชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ก็ตำมและให้หมำยควำมรวมถึงผู้รับมอบอ�ำนำจจำกเจ้ำหนี้ดังกล่ำว 

ผู้รับมอบอ�ำนำจช่วงในกำรทวงถำมหนี้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้และผู้รับมอบอ�ำนำจจำกผู้ประกอบ 

ธุรกิจทวงถำมหนี้ด้วย

 มำตรำ 8 ห้ำมผู้ทวงถำมหนี้ติดต่อกับบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ลูกหนี้เพื่อกำรทวงถำมหนี้ เว้นแต่บุคคล  

ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อกำรดังกล่ำว

 กำรติดต่อกับบุคคลอื่นนอกจำกบุคคลตำมวรรคหนึ่งให้กระท�ำได้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร 

สอบถำมหรือยืนยันข้อมูลเก่ียวกับสถำนที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อกำรทวงถำมหนี้

เท่ำนั้นโดยผู้ทวงถำมหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 (1)  แจ้งให้ทรำบช่ือตัวชื่อสกุลและแสดงเจตนำว่ำต้องกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ติดต่อ 

ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อกำรทวงถำมหนี้

 (2)  ห้ำมแจ้งถึงควำมเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสำมี ภริยำ บุพกำรี  

หรือผู ้สืบสันดำนของลูกหน้ีและบุคคลอื่นดังกล่ำวได้สอบถำมผู ้ทวงถำมหนี้ถึงสำเหตุของกำรติดต่อ  

ให้ผู้ทวงถำมหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่ำที่จ�ำเป็นและตำมควำมเหมำะสม

 (3)  ห้ำมใช้ข้อควำม เคร่ืองหมำย สัญลักษณ์หรือชื่อทำงธุรกิจของผู้ทวงถำมหนี้บนซองจดหมำย  

ในหนังสือหรือในสื่ออื่นใดท่ีใช้ในกำรติดต่อสอบถำมซ่ึงท�ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นกำรติดต่อเพื่อทวงถำมหนี้  

ของลูกหนี้

 (4)  ห้ำมติดต่อหรือแสดงตนที่ท�ำให้เข้ำใจผิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ติดต่อลูกหนี ้

หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อกำรทวงถำมหนี้
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 มำตรำ 9 กำรทวงถำมหนี้ให้ผู้ทวงถำมหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
 (1) สถำนท่ีติดต่อในกรณีท่ีติดต่อโดยบุคคลหรือทำงไปรษณีย์ให้ติดต่อตำมสถำนที่ที่ลูกหนี ้ 
หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อกำรทวงถำมหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถำนที่ติดต่อในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวไม่ได้
แจ้งไว้ล่วงหน้ำหรอืสถำนทีท่ีไ่ด้แจ้งไว้ไม่สำมำรถตดิต่อได้โดยผูท้วงถำมหนีไ้ด้พยำยำมตดิต่อตำมสมควรแล้ว
ให้ติดต่อตำมภูมิล�ำเนำถ่ินที่อยู่หรือสถำนที่ท�ำงำนของบุคคลดังกล่ำวหรือสถำนที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก�ำหนด
 (2) เวลำในกำรติดต่อกำรติดต่อโดยบุคคลโทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือเทคโนโลย ี
สำรสนเทศประเภทอืน่ในวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ให้ตดิต่อได้ต้ังแต่เวลำ 08.00 นำฬิกำถงึเวลำ 20.00 นำฬิกำ 
และในวันหยุดรำชกำรเวลำ 08.00 นำฬิกำถึงเวลำ 18.00 นำฬิกำ หำกไม่สำมำรถติดต่อตำมเวลำ 
ดังกล่ำวได้หรือช่วงเวลำดังกล่ำวไม่เหมำะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลำอื่นตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด
 (3) จ�ำนวนครัง้ทีติ่ดต่อในช่วงเวลำตำม  (2)  ให้ตดิต่อตำมจ�ำนวนครัง้ท่ีเหมำะสมและคณะกรรมกำร
อำจประกำศก�ำหนดจ�ำนวนครั้งด้วยก็ได้
 (4)  ในกรณีท่ีเป็นผู้รับมอบอ�ำนำจจำกเจ้ำหนี้ผู้รับมอบอ�ำนำจช่วงในกำรทวงถำมหนี้ผู้ประกอบ 
ธุรกิจทวงถำมหนี้หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกผู้ประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้ ให้ผู้ทวงถำมหนี้แจ้งให้ทรำบถึง  
ชื่อตัวและชื่อสกุลหรือชื่อหน่วยงำนของตนและของเจ้ำหนี้และจ�ำนวนหนี้ และถ้ำผู้รับมอบอ�ำนำจดังกล่ำว
ทวงถำมหนี้ต่อหน้ำให้แสดงหลักฐำนกำรมอบอ�ำนำจให้ทวงถำมหนี้ด้วย

 มำตรำ 10 ในกรณีที่ผู้ทวงถำมหนี้ขอรับช�ำระหนี้ ผู้ทวงถำมหนี้ต้องแสดงหลักฐำนกำรรับมอบ 
อ�ำนำจให้รับช�ำระหนี้จำกเจ้ำหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ได้ระบุไว้เพ่ือกำรทวงถำมหน้ีด้วยและเมื่อ 
ลูกหนี้ได้ช�ำระหนี้แก่ผู้ทวงถำมหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถำมหนี้ออกหลักฐำนกำรช�ำระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วย 
 หำกลูกหนี้ได้ช�ำระหนี้แก่ผู้ทวงถำมหนี้โดยสุจริต ให้ถือว่ำเป็นกำรช�ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้โดยชอบ ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำผู้ทวงถำมหนี้จะได้รับมอบอ�ำนำจให้รับช�ำระหนี้จำกเจ้ำหนี้หรือไม่ก็ตำม

 มำตรำ 11 ห้ำมผู้ทวงถำมหนี้กระท�ำกำรทวงถำมหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
 (1) กำรข่มขูก่ำรใช้ควำมรนุแรงหรอืกำรกระท�ำอืน่ใดทีท่�ำให้เกดิควำมเสียหำยแก่ร่ำงกำย ชือ่เสยีง
หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
 (2)  กำรใช้วำจำหรือภำษำที่เป็นกำรดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
 (3)  กำรแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับควำมเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรทวงถำม
หนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตำมมำตรำ 8 วรรคสอง (2)
 (4)  กำรติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตรเอกสำรเปิดผนึก โทรสำรหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีส่ือให้ทรำบว่ำ 
เป็นกำรทวงถำมหน้ีอย่ำงชัดเจน เว้นแต่กรณีกำรบอกกล่ำวบังคับจ�ำนองด้วยวิธีกำรประกำศหนังสือพิมพ์ 
ซึ่งเจ้ำหนี้ไม่สำมำรถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีกำรอื่นหรือกรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด
 (5)  กำรใช้ข้อควำม เครื่องหมำย สัญลักษณ์หรือชื่อทำงธุรกิจของผู้ทวงถำมหนี้บนซองจดหมำย  
ในกำรตดิต่อลกูหนีท้ีท่�ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นกำรตดิต่อเพือ่กำรทวงถำมหนี ้เว้นแต่ช่ือทำงธรุกจิของผู้ทวงถำมหนี ้
ไม่ได้สื่อให้ทรำบได้ว่ำเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้
 (6)  กำรทวงถำมหนี้ที่ไม่เหมำะสมในลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด 
 ควำมใน (5) มิให้น�ำมำใช้บังคับกับกำรทวงถำมหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศำล
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 มำตรำ 12 ห้ำมผู้ทวงถำมหนี้กระท�ำกำรทวงถำมหนี้ในลักษณะท่ีเป็นเท็จ หรือท�ำให้เกิดควำม 
เข้ำใจผิดดังต่อไปนี้
 (1) กำรแสดงหรือกำรใช้ข้อควำมเครื่องหมำย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ท�ำให้เข้ำใจว่ำเป็นกำร
กระท�ำของศำลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ
 (2) กำรแสดงหรือมีข้อควำมที่ท�ำให้เชื่อว่ำกำรทวงถำมหนี้เป็นกำรกระท�ำโดยทนำยควำม 
ส�ำนักงำนทนำยควำมหรือส�ำนักงำนกฎหมำย
 (3) กำรแสดงหรือมีข้อควำมที่ท�ำให้เชื่อว่ำจะถูกด�ำเนินคดีหรือจะถูกยึดหรืออำยัดทรัพย์หรือ 
เงินเดือน
 (4) กำรติดต่อหรือกำรแสดงตนให้เชื่อว่ำผู้ทวงถำมหนี้ด�ำเนินกำรให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือ
รับจ้ำงบริษัทข้อมูลเครดิต

 มำตรำ 13 ห้ำมผู้ทวงถำมหนี้กระท�ำกำรทวงถำมหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมดังต่อไปนี้
 (1) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆเกินกว่ำอัตรำที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด
 (2)  กำรเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่ำลูกหนี้อยู่ในฐำนะที่ไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้

โทษทางปกครอง
 มำตรำ 34 ในกรณีที่ปรำกฏแก่คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 27 ว่ำผู ้ทวงถำมหนี้ฝ ่ำฝ ืน  
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 8 วรรคสอง (1) หรือ (4) มำตรำ 9 มำตรำ 10 วรรคหนึ่ง มำตรำ 11 (6)   
หรือมำตรำ 13 (1) ให้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 27 มีอ�ำนำจสั่งให้ระงับกำรกระท�ำที่ฝ่ำฝืนหรือปฏิบัติ  
ให้ถูกต้องหรือเหมำะสมภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด
 หำกผู้ทวงถำมหนี้ไม่ปฏิบัติตำมค�ำส่ังของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำรตำม 
มำตรำ 27 พิจำรณำมีค�ำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบำท

 มำตรำ 35 ในกำรพิจำรณำออกค�ำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองให้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 27  
ค�ำนึงถึงควำมร้ำยแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�ำผิด
 ในกรณีท่ีผู้ถูกลงโทษปรับทำงปกครองไม่ยอมช�ำระค่ำปรับทำงปกครองให้น�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กำรบังคับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม  
และในกรณีที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรบังคับตำมค�ำสั่งหรือมีแต่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรบังคับทำงปกครอง 
ได้ให้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 27 มีอ�ำนำจฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อบังคับช�ำระค่ำปรับในกำรนี้ 
ถ้ำศำลปกครองเหน็ว่ำค�ำสัง่ให้ช�ำระค่ำปรับนัน้ชอบด้วยกฎหมำยให้ศำลปกครองมอี�ำนำจพิจำรณำพพิำกษำ 
และบังคับให้มีกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินขำยทอดตลำดเพื่อช�ำระค่ำปรับได้

 มำตรำ 36 ในกรณีที่ผู้ทวงถำมหน้ีซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องรับโทษปรับทำงปกครองถ้ำกำรกระท�ำ 
ควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรส่ังกำรหรือไม่ส่ังกำรหรือกำรกระท�ำกำรหรือไม่กระท�ำกำรอันเป็น
หน้ำท่ีที่ต้องกระท�ำของกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำรแทนนิติบุคคลนั้นบุคคลดังกล่ำว 
ต้องรับโทษปรับทำงปกครองตำมที่บัญญัติไว้ส�ำหรับควำมผิดนั้นๆ ด้วย
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ค�าเตอืน:   กองทนุหมูบ้่ำนจะเรยีกให้ผูค้�ำ้ประกนัช�ำระหนีไ้ด้ต้องมหีนงัสอืบอกกล่ำวถงึผูค้�ำ้ประกนัก่อนเสมอ

ที่...............................................
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คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 19

ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ทางแห่ง

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง20

ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ทางแห่ง

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า

ลงชือ่.......................................ลกูหนีผู้ร้บัสภำพหนี้

      (......................................)  

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหนี้

      (..................................................) 

ต�ำแหน่ง...............................................

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ.........................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม

      (........................................)  (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหนี้

      (..................................................) 

ต�ำแหน่ง...............................................

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ทางแห่ง

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง24

ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

และ
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

ค�าเตือน:
 1. เมือ่ลกูหนีผ้ดินดั เจ้ำหนีต้้องมหีนงัสือบอกกล่ำวไปยงัผู้ค�ำ้ประกนัภำยใน 60 วนั นบัแต่วันทีลู่กหนีผิ้ดนดั เพือ่ให้ 

ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้แทนลูกหนี้ตำมสัญญำหำกเจ้ำหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่ำวภำยในเวลำดังกล่ำวผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้น  

ควำมรับผิดในดอกเบ้ียและค่ำสินไหมทดแทนตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดำที่เกิดขึ้นภำยหลัง  

จำกพ้นก�ำหนดเวลำดังกล่ำว

 2. หำกเจ้ำหนีจ้ะท�ำกำรผ่อนเวลำกำรช�ำระหนีใ้ห้กบัลูกหนี ้จะต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกผู้ค�ำ้ประกนัด้วยทกุครัง้   

(ให้จดัท�ำบนัทกึหลกัฐำนเป็นหนงัสอืให้ผูค้�ำ้ประกนัลงนำม) และห้ำมตกลงยนิยอมให้มกีำรผ่อนเวลำไว้ล่วงหน้ำโดยเดด็ขำด  

ซึ่งไม่มีผลบังคับตำมกฎหมำย มิฉะน้ัน ผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้นจำกควำมรับผิด ข้อตกลงที่ท�ำขึ้นภำยหลังที่ลูกหนี้ผิดนัด 

ช�ำระหนี้แล้ว หำกในข้อตกลงนั้นมีกำรขยำยเวลำช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่ำเป็นกำรผ่อนเวลำตำมมำตรำ 700 แห่ง

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

 3. กำรลดหนีใ้ห้ลูกหนีโ้ดยพลกำรเป็นกำรท�ำให้เกดิควำมเสยีหำยแก่กองทนุหมูบ้่ำน และต้องรบัผดิเป็นกำรส่วนตัว

ลงชื่อ.......................................ผู้ค�้ำประกัน

      (......................................)  

ลงชือ่..................................คูส่มรสผู้ให้ควำมยนิยอม

      (.................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ.........................................ผู้ค�้ำประกัน

      (........................................)

ลงชื่อ..................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม

      (..................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหนี้

      (..................................................) 

ต�ำแหน่ง...............................................

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหนี้

      (..................................................) 

ต�ำแหน่ง...............................................
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ที่...............................................
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง30

ส�าหรับผู้ค�้าประกันรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

สัญญาค�้าประกันการรับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าความผิดทางอาญา



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 31

ส�าหรับผู้ค�้าประกันรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

ลงชื่อ.......................................ผู้ค�้ำประกัน

      (......................................)  

ลงชือ่..................................คูส่มรสผู้ให้ควำมยนิยอม

      (.................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ.........................................ผู้ค�้ำประกัน

      (........................................)

ลงชื่อ..................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม

      (..................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ.....................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้ำน

      (....................................) 

ต�ำแหน่ง................................

ลงชือ่.....................................ผูแ้ทนกองทนุหมูบ้่ำน

      (....................................) 

ต�ำแหน่ง................................
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ที่............................................



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 33

ค�าเตอืน:   กองทุนหมูบ้่ำนจะเรยีกให้ผูค้�ำ้ประกนัช�ำระหนีไ้ด้ต้องมหีนงัสอืบอกกล่ำวถงึผูค้�ำ้ประกนัก่อนเสมอ

ที่............................................
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ตำมสัญญำค�้ำประกันกำรรับสภำพควำมรับผิด เลขที่......./........ลงวันที่ .........เดือน................พ.ศ. ............

ส�าหรับผู้รับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า

และ

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 35

ส�าหรับผู้รับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง36

ส�าหรับผู้รับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

ค�าเตือน
  1. เมื่อผู้รับสภำพควำมรับผิดผิดนัด เจ้ำหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค�้ำประกันภำยใน  
60 วัน นับแต่วันที่ผู้รับสภำพควำมรับผิดผิดนัด เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้แทนผู้รับสภำพควำมรับผิด 
ตำมสัญญำ หำกเจ้ำหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่ำวภำยในเวลำดังกล่ำวผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้นควำมรับผิดใน 
ดอกเบี้ยและค่ำสินไหมทดแทนตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดำที่เกิดขึ้น 
ภำยหลังจำกพ้นก�ำหนดเวลำดังกล่ำว
  2. หำกเจ้ำหนี้จะท�ำกำรผ่อนเวลำกำรช�ำระหนี้ให้กับลูกหนี้ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก 
ผู ้ค�้ำประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดท�ำบันทึกหลักฐำนเป็นหนังสือให้ผู ้ค�้ำประกันลงนำม) และห้ำมตกลง  
ให้มีสิทธิผ่อนเวลำให้ลูกหน้ีไว้ล่วงหน้ำโดยเด็ดขำด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตำมกฎหมำย มิฉะนั้น ผู้ค�้ำประกัน  
จะหลุดพ้นจำกควำมรับผิด ข้อตกลงท่ีท�ำขึ้นภำยหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้แล้ว หำกในข้อตกลงนั้น  
มีกำรขยำยเวลำช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่ำเป็นกำรผ่อนเวลำตำมมำตรำ 700 แห่งประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์
  3. กองทุนหมู่บ้ำนจะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวถึงผู้ค�้ำประกัน 
ก่อนเสมอ
  4. กำรฟ้องร้องผู้ค�้ำประกันให้รับผิดตำมหนังสือรับสภำพควำมรับผิดต้องฟ้องไปพร้อมกับ 
ลูกหนี้ชั้นต้น (ผู้รับสภำพควำมรับผิด) ตำมหนังสือรับสภำพควำมรับผิดนั้น
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ท่ำนตำมกฎหมำยต่อไป และท่ำนอำจจะต้องรับผิดในกำรช�ำระค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำยควำม 

ที่............................................
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ตำมกฎหมำยต่อไป และท่ำนอำจจะต้องรับผิดในกำรช�ำระค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำยควำม 

ที่............................................
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ส�าหรับผู้ยินยอมช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

ครั้งนี้ตำมสัญญำค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้แทน เลขที่........../..........ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ..........
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ส�าหรับผู้ยินยอมช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า

ลงชื่อ.......................................ผู้ค�้ำประกัน

      (......................................)  

ลงช่ือ..................................คูส่มรสผู้ให้ควำมยินยอม

      (.................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ.........................................ผู้ค�้ำประกัน

      (........................................)

ลงชื่อ..................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม

      (..................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ...................................................พยำน

      (..................................................) 

ลงชื่อ.....................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้ำน

      (....................................) 

ต�ำแหน่ง................................

ลงชือ่.....................................ผูแ้ทนกองทนุหมูบ้่ำน

      (....................................) 

ต�ำแหน่ง................................
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ที่............................................

 หำกท่ำนเพิกเฉย กองทุนหมู ่บ ้ำนมีควำมจ�ำเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่ำน
ตำมกฎหมำยต่อไป และท่ำนอำจจะต้องรับผิดในกำรช�ำระค่ำฤชำธรรมเนียมศำล  ค่ำทนำยควำม
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินคดี
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ค�าเตือน: กองทุนหมู่บ้ำนจะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวถึงผู้ค�้ำประกันก่อนเสมอ

ที่............................................

 หำกท่ำนเพิกเฉย กองทุนหมู ่บ ้ำนมีควำมจ�ำเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่ำน
ตำมกฎหมำยต่อไป และท่ำนอำจจะต้องรับผิดในกำรช�ำระค่ำฤชำธรรมเนียมศำล  ค่ำทนำยควำม
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินคดี
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หนังสือบอกเลิกสัญญา

ที่............................................   ท�ำที่..........................................................
 .................................................................

 วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.............

เรื่อง บอกเลิกสัญญำ
เรียน นำย/นำง/นำงสำว......................................................................... 

 ตำมที่ท่ำนได้ท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับกองทุน............................................ตำมหนังสือสัญญำ
กู้ยืมเงินฉบับลงวันที่..........เดือน.................................... พ.ศ.................และต่อมำปรำกฏว่ำ

  1. ท่ำนในฐำนะผู้กู้ไม่ได้เริ่มด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรขอกู้ยืมเงินหรือ
  2. ท่ำนในฐำนะผู้กู้น�ำเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์สัญญำกู้ยิืมเงินโดยปรำศจำก 
   เหตุผลอันสมควรหรือ
  3. ท่ำนในฐำนะผู้กู้ไม่ได้ช�ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน
ซึง่ท่ำนจะต้องรบัผดิต่อกองทนุ.......................................................โดยช�ำระเงนิกูพ้ร้อมดอกเบ้ียและเบีย้ปรบั
หรือคำ่ตอบแทนทีค่ำ้งช�ำระคืนแก่กองทุน.........................................................................รวมเปน็เงินทั้งสิ้น
.............................บำท (........................................................................) และกองทุน 
............................................................. ได้ติดตำมทวงถำมท่ำนตลอดมำ แต่ท่ำนก็ยังเพิกเฉยท�ำให้ 
กองทุน........................................................ได้รับควำมเสียหำย
 ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ กองทุน.............................................................................จึงขอ 
บอกเลกิสญัญำกูย้มืเงนิกบัท่ำน และให้ท่ำนน�ำเงนิดงักล่ำวข้ำงต้นไปช�ำระให้กับกองทนุฯ ภำยใน............วนั 
นับแต่วันที่ีท่ำนได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ช�ำระหนี้ภำยในก�ำหนดดังกล่ำวขอถือเอำ
หนังสือฉบับนี้เป็นกำรบอกเลิกสัญญำ
 หำกท่ำนเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้ำนมีควำมจ�ำเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่ำนตำม
กฎหมำยต่อไป และท่ำนอำจจะต้องรับผิดในกำรช�ำระค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำยควำม และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้ำน และท่ำนอำจจะเสียสิทธิในกำรกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้ำนและ
สถำบันกำรเงินอื่นๆ อีกด้วย

 ขอแสดงควำมนับถือ

 ลงชื่อ.........................................
 (........................................)
 ต�ำแหน่ง.....................................
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คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 51

ส�าหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า

120,000

50,000

๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

60,000

10,000

50,000

12
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ส�าหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า

๑/๒๕๕๗....

     ลงชื่อ     รักษ์ชำติ  รักธรรม     กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน

            (  นำยรักษ์ชำติ  รักธรรม  )

ลงชื่อ         สมทรง  ยุติธรรม         กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน

           (   นำงสมทรง ยุติธรรม  )
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ส�าหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ส�าหรับการกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 บำท

2558
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ส�าหรับการกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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ส�าหรับการกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

และ นำย/นำง/นำงสำว สมทรง ยุติธรรม เป็นผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทน ซ่ึงต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ 
“ผู้ให้กู้” โดยทั้งสองฝ่ำยตกลงกันดังนี้
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการกู้ยืมเงิน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

ผู้ค�้ำประกัน

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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วันที่ 3 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2558

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

วันที่  3  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2558
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วันที่ 3 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2558

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

 ตั้งแต่วันท่ี 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2558
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า

วันที่  10  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2558

  กุมภำพันธ์   2559

วนัที ่10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า

ลูกหนี้ผู้รับสภำพหนี้

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

วันที่  10  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2558

  และ

โดย นำย/นำง/นำงสำว  รักชำติ  รักษ์ธรรม  และ นำย/นำง/นำงสำว  สมทรง  ยุติธรรม  ผู้มีอ�ำนำจ
กระท�ำกำรแทน ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “เจ้ำหนี้” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยตกลงกันดังนี้

  ตุลำคม
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพหนี้ทางแพ่ง

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

ค�าเตือน: 
         1. เมื่อลูกหน้ีผิดนัด เจ้ำหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค�้ำประกันภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ 
ลูกหนี้ผิดนัด เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้แทนลูกหนี้ตำมสัญญำหำกเจ้ำหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่ำวภำยใน 
เวลำดังกล่ำวผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้นควำมรับผิดในดอกเบี้ยและค่ำสินไหมทดแทนตลอดจนค่ำภำระติดพัน 
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดำที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกพ้นก�ำหนดเวลำดังกล่ำว
 2. หำกเจ้ำหนี้จะท�ำกำรผ่อนเวลำกำรช�ำระหนี้ให้กับลูกหนี้ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก  
ผู ้ค�้ำประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดท�ำบันทึกหลักฐำนเป็นหนังสือให้ผู ้ค�้ำประกันลงนำม) และห้ำมตกลง 
ยินยอมให้มีกำรผ่อนเวลำไว้ล่วงหน้ำโดยเด็ดขำดซึ่งไม่มีผลบังคับตำมกฎหมำย มิฉะนั้น ผู้ค�้ำประกัน  
จะหลุดพ้นจำกควำมรับผิด ข้อตกลงที่ท�ำขึ้นภำยหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้แล้ว หำกในข้อตกลงนั้น    
มีกำรขยำยเวลำช�ำระหน้ีให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่ำเป็นกำรผ่อนเวลำตำมมำตรำ 700 แห่งประมวลกฎหมำย 
แพ่งและพำณิชย์
 3. กำรลดหนี้ให้ลูกหนี้โดยพลกำรเป็นกำรท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหมู่บ้ำน และต้องรับผิด
เป็นกำรส่วนตัว

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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วันที่  11  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2559

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

วันที่ 10  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2558
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วันที่  11  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2559

วันที่  10  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2559

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

วันที่  10 ตุลำคม 2558
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ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

          วันที่  1  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2558

วันที่   2   เดือน   กันยำยน   พ.ศ.   2558

วันที่   2   เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2558



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 69

ส�าหรับผู้รับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

(กรณีมีคู่สมรส)
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โดย และ

ส�าหรับผู้ค�้าประกันรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

  และ
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง72

วันที่  3  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2558

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)



คู่มือการท�าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 73

วันที่  3  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2558

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

วันที่ 2 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558
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ส�าหรับผู้รับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๓ หน้า

ควำมรับผิด เลขที่ 001/2558

   โดย

   9/2547 วันที่  9  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2547

2558
วันที่   2   เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2558

รักษ์ธรรม และ นำย/นำง/นำงสำว สมทรง  ยุติธรรม เป็นผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทน ซ่ึงต่อไปเรียกว่ำ
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ส�าหรับผู้รับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ หน้า

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ

(กรณีมีคู่สมรส)
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ส�าหรับผู้รับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๓ จากทั้งหมด ๓ หน้า
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

โดย
นำย/นำง/นำงสำว   สมทรง  ยุติธรรม

  และ
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการรับสภาพความรับผิด

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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วันที่  3  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2558

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)
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วันที่  3  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2558

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

วันที่  2  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2558
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 นำย/นำง/นำงสำว สมทรง  ยุติธรรม
 โดย  นำย/นำง/นำงสำว

ส�าหรับผู้ยินยอมช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

วันที่   2   เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2558

นำงสำว  ใจดี  มีสุข  เข้ำผูกพันตนเป็นผู้ค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้นี้ตำมสัญญำค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้แทน 
ฉบับลงวันที่  2  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2558  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
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ส�าหรับผู้ยินยอมช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

(กรณีมีคู่สมรส)

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๒ หน้า

  และ
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ส�าหรับผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้แทน

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด ๒ หน้า

กรรมกำรหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
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หมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)
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ดอนแจงพัฒนำ

ที่ (เลขที่ออกหนังสือ)

ค�าเตอืน : กองทนุหมูบ้่ำนจะเรยีกให้ผูค้�ำ้ประกนัช�ำระหนีไ้ด้ต้องมหีนงัสือบอกกล่ำวถึงผู้ค�ำ้ประกนัก่อนเสมอ

(ตัวอย่าง)
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(ตััวอย่าง)
หนังสือบอกเลิกสัญญา

ที่   ท�ำที่ กองทุนหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ
 เลขที่  10  หมู่ที่  9  ต�ำบล  หนองบ่อ
 อ�ำเภอ  สองพี่น้อง  จังหวัด  สุพรรณบุรี

 วันที่  3  เดือน กันยำยน  พ.ศ.  2558

เรื่อง บอกเลิกสัญญำ
เรียน นำย/นำง/นำงสำว มำนะ  รักกำรดี 

 ตำมที่ท่ำนได้ท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับกองทุน หมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ ตำมหนังสือสัญญำ 
กู้ยืมเงิน เลขที่ 001/2557 ฉบับลงวันที่ 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2557 และต่อมำปรำกฏว่ำ

  1. ท่ำนในฐำนะผู้กู้ไม่ได้เริ่มด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรขอกู้ยืมเงินหรือ
  2. ท่ำนในฐำนะผู้กูน้�ำเงินไปใช้นอกกรอบวตัถปุระสงค์สัญญำกูย้ิมืเงินโดยปรำศจำก 
   เหตุผลอันสมควรหรือ
  3. ท่ำนในฐำนะผู้กู้ไม่ได้ช�ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน
ซึ่งท่ำนจะต้องรับผิดต่อกองทุน หมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ โดยช�ำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับหรือ 
ค่ำตอบแทนที่ค้ำงช�ำระคืนแก่กองทุน หมู ่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,900 บำท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) และกองทุน หมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ ได้ติดตำมทวงถำมท่ำนตลอดมำ 
แต่ท่ำนก็ยังเพิกเฉยท�ำให้กองทุน หมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ ได้รับควำมเสียหำย
 ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ กองทุน หมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ จึงขอบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงิน
กับท่ำน และให้ท่ำนน�ำเงินดังกล่ำวข้ำงต้นไปช�ำระให้กับกองทุนฯ ภำยใน 10 วัน นับแต่วันที่ีท่ำนได้รับ
หนังสือบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ช�ำระหนี้ภำยในก�ำหนดดังกล่ำวขอถือเอำหนังสือฉบับนี้เป็น 
กำรบอกเลิกสัญญำ
 หำกท่ำนเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้ำนมีควำมจ�ำเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่ำนตำม
กฎหมำยต่อไป และท่ำนอำจจะต้องรับผิดในกำรช�ำระค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำยควำม และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้ำน และท่ำนอำจจะเสียสิทธิในกำรกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้ำนและ
สถำบันกำรเงินอื่นๆ อีกด้วย

 ขอแสดงควำมนับถือ

 ลงชื่อ รักชำติ  รักษ์ธรรม
 (นำยรักชำติ  รักษ์ธรรม)
 ต�ำแหน่ง ประธำนกองทุนหมู่บ้ำนดอนแจงพัฒนำ

(เลขที่ออกหนังสือ)








