
 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ  
(กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูคำ่หุ้น) 

                          เขียนที่…………………..…………………..………  

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

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 

ข้อ 1 ข้าพเจ้า………………………..…………………..……..………….…..สมาชิกเลขทะเบียน.………..………..อายุ……………..…….ปี  

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง………………………………………………………..………………………..………….............…….……. 

ส านัก/กอง/ส านักงานท่ีดิน………………………………………….…...หรือได้ช่วยราชการอยู่ท่ี…………..…………………..……………….. 

เงินได้รายเดือน……………………………………………..….....บาท   ปัจจุบันถูกหัก  (นอกจากหักช าระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ)์  

  ภาษี.................บาท    ก.บ.ข.………….….บาท    ธนาคาร.......…….…………….บาท    อื่น  ๆ…………………. 

เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร...............……………………………………………………….ที่อยู่………………………………………………………. 

……………………………………………….…………………………………….………………………………...........................................................

โทรศัพท(์ที่สามารถติดต่อได้)……………………………………………………………..มีบุตรอยู่ในอุปการะจ านวน…………….….…….คน  

ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………………..…….อาย…ุ…………ปี  อาชีพ………………………….….…………………. 

สถานท่ีท างาน………………………….………………………….….………..…………….ต าแหน่ง………………….………………………………….. 

รายได้ปัจจุบันต่อเดือน………………………..บาท   

ข้อ  2  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์   จ านวน………………………………บาท (………………………………… 

…………………………………………………………..………)    โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้…………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์   ธนาคาร……………………………………………………………………………. 

สาขา…………………………………………………………….ช่ือบัญชีผู้กู้……………………………………………………………………………………. 

บัญชีเลขท่ี…………………………………………………………………. 

โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกเงินกู้ที่ข้ำพเจ้ำได้รับ   (สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ เฉพำะ

ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกัด   ธนำคำรไทยพำณิชย์  จ ำกัด  และธนำคำรออมสิน  เท่ำนั้น) 

ข้อ  3 ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม…………….หุ้น  เป็นเงิน……………………บาท  และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น

รายเดือนอยู่ในอัตรา…………………….…..บาท 

ข้อ  4 ข้าพเจ้ามีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์  ในฐานะผู้กู้ และภาระผูกพันในการช าระหนี้  ดังต่อไปนี้ 

 4.1   เงินกู้สามัญ/พิเศษหนังสือกู้ที่……………………...……./………………………...ลงวันที่……………………………………....

ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท 

 4.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกู้ที่ .…………………….../……………….………….ลงวันท่ี……………..……………………… 

ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท 

/  4.3  บัตรเครดติ...      

 

รับวันท่ี………………………….... 

เลขท่ี……………………………… 
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        4.3 บัตรเครดติ        ไม่มี            มี 

 ประเภทบัตรเครดิต ผู้ออกบัตร วันท่ีหมดอาย ุ วงเงิน  (บาท) 

(1)     …..…………………..... …..………………….. …..………………….. …..………………….. 

(2)     …..…….…………….... …..………………….. …..………………….. …..………………….. 
               

ข้อ 5 ทรัพย์สินของผู้กู้ / คู่สมรส 

  อสังหำริมทรัพย์ ( ที่ดิน  ที่ดินพร้อมบ้าน   ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์  ห้องชุด  ฯลฯ) 

             เนื้อท่ี………………ตารางวา / ตารางเมตร   มูลค่าประมาณ……………..บาท  ตั้งอยู่……………………………..…. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ไม่มี        มี  ติดภาระจ านอง กับ………………..……………………….วงเงิน…………….………….…..บาท 

   ไม่มี        มี  ผ่อนช าระกับ……………………….…...……….….……….เดือนละ……..……….…..….…บาท      

                                 ครบก าหนดผ่อนช าระ………………………………. 

  รถยนต์  /  รถจักรยำนยนต ์

        ประเภท………..…….ยี่ห้อ………………………...ปี…………..………หมายเลขทะเบียน……..……..….มลูค่าประมาณ 

         ………………..บาท      ไม่มภีาระการผ่อนช าระ       ผ่อนช าระเดือนละ……………….....………….บาท 

   ครบก าหนดผ่อนช าระ…………………………………………….. 

  อื่น  ๆ  (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

ข้อ  6 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันอย่างอ่ืน  ดังนี้  (ตามส าเนาที่แนบมาพร้อมนี้) 

            หลักทรัพย์รัฐบาล          เงินฝากในสหกรณ์         90%  ของมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อ  7 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอช าระเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…………….………..……..……บาท  

(และดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน…….……………………………………….งวด  ตั้งแต่เดือนที่เริ่มคิดดอกเบี้ย  

และข้าพเจ้าได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้มาพร้อมนี้แล้ว 

ข้อ  8 ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้ คู่สมรสได้ให้ค ายินยอมและได้แนบเป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนี้ด้วยแล้ว 

ข้อ  9 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ หรือไม่อยู่ในระหว่ำง

ถูกบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สินช ำระหนี้และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง และตกลงยินยอมปฏิบัติ

ตำมระเบียบกำรให้เงินกู้ของสหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร 

 

 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ขอกู้ 

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

 

 

/  บันทึก... 
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ค ำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของผู้ขอกู้ 
 

วันท่ี................................................................ 
 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกู้รายนี้ ดังนี ้

(1)   ขอรับรองว่า ถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ได ้

(2)   ผู้ขอกูร้ายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจ า 

 

 

 (ลงลายมือช่ือ) ........................................................................ ผู้ให้ค ารับรอง 

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

ต าแหน่ง ........................................................................   

วันท่ี ........................................................................   
 

หมำยเหตุ  1.   ผู้บังคับบัญชาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา  ผู้อ านวยการส านัก   
      ผู้อ านวยการกอง  เท่านั้น 
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  เจ้าพนักงานท่ีดินสาขา ผู้อ านวยการ 
      ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  ให้ลงลายมือช่ือรับรองตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  (รายการ... 
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(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ ำนวนเงินกู้…………………………….บำท 

เงินได้รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น 

(บาท) 

จ ากัด 

วงเงินกู้ (บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้ 

คงเหลือ (บาท) สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน รวม 

 

 

      

 

บันทึกกำรวินิจฉัย 

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญในการประชุม   

ครั้งท่ี…………..........วันท่ี………………………………………………… 

ลงมต ิ

          อนุมัติจ ำนวน…….……..…….….…………….…….บำท 

         ส่งงวดละ…..…………./…...….../…..…….….งวดสดุท้าย 

 

                   .………………………………  เลขานุการ 
 

เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการ 

         ในการประชุม  ครั้งท่ี…………….…….………………..…. 

วันท่ี………………………………………………….………….…………… 

  อนุมัติให้กู้ได้      

  ไม่อนุมัติ     

 

                   .………………………………  เลขานุการ 

 

ค ำเตือน 

โปรดอ่ำนค ำเตือนและกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนถูกต้อง 

1.  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมือช่ือตนเองหรือพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

2.  ต้องจัดท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ จ านวน 2 ชุด    

3.   ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้ ซึ่งเจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมกับลงวันท่ีรับรอง 

4.  ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้าย และสลิปแจ้งหนี้กรณีมีบัตรเครดิต   

5.     พยานในหนังสือกู้  ต้องเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์   

6.  ลายมือช่ือของผู้กู้ ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญและส าเนาบัตรประจ าตัวต้องตรงกันทุกแห่ง  และตรงกับตัวอย่าง

ลายมือช่ือตามหลักฐานที่ทางสหกรณ์เก็บไว้ 

7.  ข้อความหรือตัวเลขท่ีมีการขีดฆ่า ขูดลบ ให้ลงนามก ากับไว้ทุกที่                                



 

 

 

 
 

 

 

หนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามญั (กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น) 
 

ท่ี………………./…………….. 

              

              ชื่อผู้กู้…………………………………………..…………………………………………….   วันท่ี…………….………………………….. 

     ข้าพเจ้า………………………………………………….…อายุ…….…...ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จํากัด 

เลขทะเบียนท่ี……………………………….  รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง………………….………………………………….. 

สังกัด…………………………………………..…………ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี………….…………ถนน…………………………….……………..……. 

ตําบล/แขวง………………………………….………อําเภอ/เขต………………….……….………………จังหวัด………………………………..…. 

โทรศัพท์…………………….…..…... เลขประจําตัวประชาชน เลขท่ี ....................................................................... (13 หลัก)    

ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จํากัด  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ให้กู้” 

ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจํานวน…….……………………..………บาท (…..……………………………….……… 

……….……………………………………………………………...……) และผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนี้ในวันทําหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว 

ข้อ   2 ผู้กู้สัญญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพ่ือการดังต่อไปนี้………………..…………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

ข้อ   3 ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)……………..…………….……….บาท   

โดยยินยอมจ่ายดอกเบ้ียในอัตราท่ีสหกรณ์กําหนด รวม (ตัวอักษร)…………………….……..งวด  เว้นแต่งวดสุดท้าย 

เป็นจํานวนเงิน  (ตัวอักษร)………………………..….….บาท   ท้ังนี้ตั้งแต่งวดประจําเดือน…………….….…………….เป็นต้นไป    

โดยตกลงชําระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทุกวันส้ินเดือน  ไปจนกว่าจะครบตามจํานวนหนี้ 

ข้อ   4 ผู้กู้สัญญาว่า หากไม่สามารถผ่อนชําระได้ตรงตามงวด หรือตามจํานวนเงินท่ีได้ตกลงไว้ในข้อ 3 

และผู้กู้ได้ยื่นคําร้องหรือทําบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพ่ือขอปรับเปล่ียนงวด หรือจํานวนเงินผ่อนชําระต่องวด 

โดยบอกกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนชําระให้ 

ผู้กู้จะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าคําร้องหรือบันทึกข้อตกลงซ่ึงได้ทําขึ้นภายหลัง

หนังสือกู้ฉบับนี้ ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้นี้ด้วย  

 

/  ข้อ 5 ผู้กู้... 

 

บัญชีเงินกู้ท่ี…………………………………….. 

หลักประกัน………………………………………………

...…………………............................................... 
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ข้อ 5 ผู้กู้ยินยอมและร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ เม่ือได้รับ

มอบหมายจากผู้ให้กู้หักจํานวนเงินชําระหนี้ ซ่ึงผู้กู้ต้องส่งต่อผู้ให้กู้นั้นจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  เพ่ือส่งต่อผู้ให้กู้  ท้ังนี้

จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้นี้โดยส้ินเชิงแล้ว 

 ข้อ 6 ตราบใดที่ผู ้กู ้มีหนี ้อยู ่กับสหกรณ์ เมื ่อผู้กู ้ผิดนัดชําระหนี้ และได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้

ยินยอมให้นําค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืนใด ท่ีผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ท่ีผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ และให้ถือ

ข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ท่ีจะให้สหกรณ์มีอํานาจดําเนินการหักกลบลบหนี้เป็นลําดับแรก 

 ข้อ 7 ผู้กู ้ยินยอมให้ถือว่าหนี้เงินกู้ของผู้กู ้เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยทันที   

โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้  เม่ือมีกรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

            (1)    เม่ือผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

    (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้กู้เงินนั้น 

            (3)   เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายนี้ของผู้กู้ 

                  ในกรณีท่ีมีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้เกิดขึ้นหากผู้ให้กู้แจ้งการผิดข้อตกลงในหนังสือกู้ 

และได้กําหนดเวลาให้ผู้ กู้แก้ไขการผิดข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  

และผู้กู้มิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาท่ีกําหนดนั้น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าหนังสือกู้นี้ เป็นอันบอกเลิกและหนี้ของผู้กู้   

ถึงกําหนดชําระคืนในทันที  โดยผู้กู้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ  มาเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้อีก 

                ในกรณีที ่ผู ้ให้กู ้ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการชําระหนี ้ให้กับ ผู้กู ้  ผู ้กู ้ถ ือว่าเป็น 

การกระทําเพ่ือประโยชน์ของผู้กู้เอง  โดยผู้ให้กู้ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามกําหนดเวลาเดิมท่ีได้กําหนดไว้ในหนังสือกู้นี้ตั้งแต่ต้น 

และผู้กู้จะไม่ยกเหตุการณ์ผ่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด  หรือเหตุผิดข้อตกลงตามหนังสือกู้นี้ด้วย 

ข้อ 8 ผู้กู ้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ว่า ถ้าผู้กู ้โอน หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ 

หรืองานประจํา  ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงผู้กู้มีอยูต่่อผู้ให้กู้ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

           ถ้าผู้กู้ไม่จัดการชําระหนี้สินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ี ผู้จ่ายเงิน

บําเหน็จ  บํานาญ  เงิน กบข.  เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้ 

หักเงินดังกล่าวเพ่ือชําระหนี้ต่อผู้ให้กู้เสร็จส้ินเสียก่อนได้ 

ข้อ 9 ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวทุกชนิดให้ผู้กู้ทราบทางต้นสังกัดของผู้กู้ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือกู้ 

เฉพาะผู้กู้ท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมท่ีดิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน   

จํากัด  ส่วนผู้กู้ท่ีโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําส่งให้ตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือ 

ครั้งหลังสุด  หากมิได้แจ้งเปล่ียนแปลงจะส่งตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในหนังสือกู้  

ข้อ  10 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเก่ียวกับหนี้สินตามหนังสือกู้นี้  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องคดีได้ท่ีศาล 

ซ่ึงมีเขตอํานาจในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งสํานักงานผู้ให้กู้ 
 

 

 

/  หนังสือกู้... 
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 หนังสือกู้นี้ ทําขึ้นไว้โดยมีคู่ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ณ  วันท่ี ซ่ึงระบุข้างต้น และมอบคู่ฉบับ 

ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานซ่ึงได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  

 

 ........................................................... ผู้กู้  ……………………….……….…………………. ผู้ให้กู้ 

 (.........................................................)    (…………………..…..……...….……………)  

  

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

 

พยาน 

ตําแหน่ง ………………………..…….…………………. 

 

 

 (.........................................................)   ………………………..……….………………… พยาน 

 ตําแหน่ง ...........................................................   (………..………….………..…..….…………)  

สังกัด ...........................................................  ตําแหน่ง ………………………..………………………….  

เลขทะเบียนสมาชิก ...........................................................  สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จํากัด  
 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบุ     โสด    หย่า    ม่าย 

 

คํายินยอมของคู่สมรส 
 

เขียนท่ี…………………………………………………………. 

                          วันท่ี…………………………………………………………….. 

 ข้าพเจ้า นาย / นาง…………………..………………………………………………………………….... เป็นสามี / ภรรยาของ 

นาย / นาง…………………………………………………..…(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมท่ีดิน  จํากัด  ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 

…………………………...........…………..…………….  คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

(…………………..…………..……....…………………) 

 

 

………………………..……………………..……………. ผู้กู้ 

(…………………..………………….…………………)  
 

 

 

 

 

                      

 


