รับวันที่…………………………....
เลขที่………………………………

คำขอกู้เงินสำมัญ
(กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น)
เขียนที่…………………..…………………..………
วันที่..........................................................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
ข้อ 1 ข้าพเจ้า………………………..…………………..……..………….…..สมาชิกเลขทะเบียน.………..………..อายุ……………..…….ปี
รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง………………………………………………………..………………………..………….............…….…….
สานัก/กอง/สานักงานที่ดิน………………………………………….…...หรือได้ช่วยราชการอยู่ที่…………..…………………..………………..
เงินได้รายเดือน……………………………………………..….....บาท ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักชาระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์)
 ภาษี.................บาท  ก.บ.ข.………….….บาท  ธนาคาร.......…….…………….บาท  อื่น ๆ………………….
เลขประจาตัวของผู้ถือบัตร...............……………………………………………………….ที่อยู่……………………………………………………….
……………………………………………….…………………………………….………………………………...........................................................
โทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้)……………………………………………………………..มีบุตรอยู่ในอุปการะจานวน…………….….…….คน
ชื่อคู่สมรส…………………………………………………………………..…….อายุ……………ปี อาชีพ………………………….….………………….
สถานที่ทางาน………………………….………………………….….………..…………….ตาแหน่ง………………….…………………………………..
รายได้ปัจจุบันต่อเดือน………………………..บาท
ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จานวน………………………………บาท (…………………………………
…………………………………………………………..………) โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้…………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร…………………………………………………………………………….
สาขา…………………………………………………………….ชื่อบัญชีผู้กู้…………………………………………………………………………………….
บัญชีเลขที่………………………………………………………………….
โดยข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ยอมให้ หั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรโอนเงิ น จำกเงิ น กู้ ที่ ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ รับ (สหกรณ์ จ ะโอนเงิ น กู้ ให้ เฉพำะ
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด และธนำคำรออมสิน เท่ำนั้น)
ข้อ 3 ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม…………….หุ้น เป็นเงิน……………………บาท และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนอยู่ในอัตรา…………………….…..บาท
ข้อ 4 ข้าพเจ้ามีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ และภาระผูกพันในการชาระหนี้ ดังต่อไปนี้
4.1 เงินกู้สามัญ /พิเศษหนังสือกู้ที่……………………...……./………………………...ลงวันที่……………………………………....
ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท
4.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกู้ที่ .…………………….../……………….………….ลงวันที่……………..………………………
ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท
/ 4.3 บัตรเครดิต...
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4.3 บัตรเครดิต  ไม่มี
 มี
ประเภทบัตรเครดิต
ผู้ออกบัตร
(1)
…..………………….....
…..…………………..
(2)
…..…….……………....
…..…………………..

วันที่หมดอายุ
…..…………………..
…..…………………..

วงเงิน (บาท)
…..…………………..
…..…………………..

ข้อ 5 ทรัพย์สินของผู้กู้ / คู่สมรส
 อสังหำริมทรัพย์ ( ที่ดิน  ที่ดินพร้อมบ้าน  ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์  ห้องชุด ฯลฯ)
เนื้อที…่ ……………ตารางวา / ตารางเมตร มูลค่าประมาณ……………..บาท ตั้งอยู่……………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มี
 มี ติดภาระจานอง กับ………………..……………………….วงเงิน…………….………….…..บาท
 ไม่มี
 มี ผ่อนชาระกับ……………………….…...……….….……….เดือนละ……..……….…..….…บาท
ครบกาหนดผ่อนชาระ……………………………….
 รถยนต์ / รถจักรยำนยนต์
ประเภท………..…….ยี่ห้อ………………………...ปี…………..………หมายเลขทะเบียน……..……..….มูลค่าประมาณ
………………..บาท  ไม่มภี าระการผ่อนชาระ  ผ่อนชาระเดือนละ……………….....………….บาท
ครบกาหนดผ่อนชาระ……………………………………………..
 อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันอย่างอื่น ดังนี้ (ตามสาเนาที่แนบมาพร้อมนี้)
 หลักทรัพย์รัฐบาล
 เงินฝากในสหกรณ์  90% ของมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 7 ถ้ าข้ า พเจ้ า ได้ รับ เงิน กู้ ข้ า พเจ้ า ขอชาระเงิ น กู้ เป็ น งวดรายเดื อ นเท่ ากั น งวดละ…………….………..……..……บาท
(และดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กาหนด) เป็นจานวน…….……………………………………….งวด ตั้งแต่เดือนที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
และข้าพเจ้าได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้มาพร้อมนี้แล้ว
ข้อ 8 ในการกู้เงินตามคาขอกู้นี้ คู่สมรสได้ให้คายินยอมและได้แนบเป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญนี้ด้วยแล้ว
ข้อ 9 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ หรือไม่อยู่ในระหว่ำง
ถูกบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินชำระหนี้และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง และตกลงยินยอมปฏิบัติ
ตำมระเบียบกำรให้เงินกู้ของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ทุกประกำร

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ขอกู้
(......................................................................)

/ บันทึก...
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คำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของผู้ขอกู้
วันที่................................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกูร้ ายนี้ ดังนี้
(1) ขอรับรองว่า ถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ได้
(2) ผู้ขอกูร้ ายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจา

(ลงลายมือชื่อ) ........................................................................ ผู้ให้คารับรอง
(......................................................................)
ตาแหน่ง ........................................................................
วันที่ ........................................................................
หมำยเหตุ

1. ผู้บังคับบัญชาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง เท่านั้น
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการกอง ให้ลงลายมือชื่อรับรองตนเอง

/ (รายการ...
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(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จำนวนเงินกู้…………………………….บำท
เงินได้รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุ้น
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้ (บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
สามัญ

เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รวม

วงเงินกู้
คงเหลือ (บาท)

บันทึกกำรวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกูส้ ามัญในการประชุม
เสนอ คณะกรรมการดาเนินการ
ครั้งที…่ ………..........วันที…่ ………………………………………………
ในการประชุม ครั้งที่…………….…….………………..….
ลงมติ
วันที่………………………………………………….………….……………
อนุมัติจำนวน…….……..…….….…………….…….บำท
 อนุมัติให้กู้ได้
ส่งงวดละ…..…………./…...….../…..…….….งวดสุดท้าย
 ไม่อนุมัติ
.……………………………… เลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.……………………………… เลขานุการ

คำเตือน
โปรดอ่ำนคำเตือนและกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอกู้นี้ด้วยลายมือชื่อตนเองหรือพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
ต้องจัดทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ จานวน 2 ชุด
ต้อ งแนบส าเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ กู้และคู่ สมรส ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชน / บัต รประจาตั วข้าราชการ
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้ ซึ่งเจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมกับลงวันที่รับรอง
ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้าย และสลิปแจ้งหนี้กรณีมีบัตรเครดิต
พยานในหนังสือกู้ ต้องเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์
ลายมือชื่อของผู้กู้ ในหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญและสาเนาบัตรประจาตัวต้องตรงกันทุกแห่ง และตรงกับตัวอย่าง
ลายมือชื่อตามหลักฐานที่ทางสหกรณ์เก็บไว้
ข้อความหรือตัวเลขที่มีการขีดฆ่า ขูดลบ ให้ลงนามกากับไว้ทุกที่

หลักประกัน………………………………………………
...…………………...............................................

หนังสือกู้สําหรับเงินกูส้ ามัญ (กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น)
ที่………………./……………..

บัญชีเงินกู้ที่……………………………………..

ชื่อผู้กู้…………………………………………..……………………………………………. วันที่…………….…………………………..
ข้าพเจ้า………………………………………………….…อายุ…….…...ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
เลขทะเบียนที่………………………………. รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง………………….…………………………………..
สังกัด…………………………………………..…………ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………….…………ถนน…………………………….……………..…….
ตําบล/แขวง………………………………….………อําเภอ/เขต………………….……….………………จังหวัด………………………………..….
โทรศัพท์…………………….…..…... เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ....................................................................... (13 หลัก)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ กู้ ได้ กู้ เงิน จากผู้ ให้ กู้ เป็ น จํ านวน…….……………………..………บาท (…..……………………………….………
……….……………………………………………………………...……) และผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนี้ในวันทําหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 2 ผู้กู้สัญญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้………………..…………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
ข้อ 3 ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)……………..…………….……….บาท
โดยยิ น ยอมจ่ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราที่ ส หกรณ์ กํ า หนด รวม (ตั ว อั ก ษร)…………………….……..งวด เว้ น แต่ ง วดสุ ด ท้ า ย
เป็นจํานวนเงิน (ตัวอักษร)………………………..….….บาท ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจําเดือน…………….….…………….เป็นต้นไป
โดยตกลงชําระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทุกวันสิ้นเดือน ไปจนกว่าจะครบตามจํานวนหนี้
ข้อ 4 ผู้กู้สัญ ญาว่า หากไม่สามารถผ่อนชําระได้ตรงตามงวด หรือตามจํานวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 3
และผู้ กู้ ไ ด้ ยื่ น คํ า ร้ อ งหรื อ ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงต่ อ ผู้ ให้ กู้ เพื่ อ ขอปรั บ เปลี่ ย นงวด หรื อ จํ า นวนเงิ น ผ่ อ นชํ า ระต่ อ งวด
โดยบอกกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนชําระให้
ผู้กู้จะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย และยินยอมให้ถือว่าคําร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ทําขึ้นภายหลัง
หนังสือกู้ฉบับนี้ ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้นี้ด้วย
/ ข้อ 5 ผู้กู้...
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ข้อ 5 ผู้ กู้ ยิ น ยอมและร้อ งขอให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ จ่ า ยเงิน ได้ รายเดื อ นของผู้ กู้ เมื่ อ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้ให้กู้หักจํานวนเงินชําระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อผู้ให้กู้นั้นจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ เพื่อส่งต่อผู้ให้กู้ ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้นี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6 ตราบใดที่ ผู้ กู้ มี ห นี ้ อ ยู่ กั บ สหกรณ์ เมื ่ อ ผู้ กู้ ผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ และได้ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ ผู้กู้
ยินยอมให้นําค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ และให้ถือ
ข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ที่จะให้สหกรณ์มีอํานาจดําเนินการหักกลบลบหนี้เป็นลําดับแรก
ข้อ 7 ผู้กู้ยิน ยอมให้ถือ ว่า หนี้เ งิน กู้ข องผู้กู้เ ป็น อัน ถึง กํา หนดส่ง คืน โดยสิ้น เชิง พร้อ มดอกเบี้ย ทัน ที
โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ เมื่อมีกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้เงินนั้น
(3) เมื่อ ค้า งส่ง เงิน งวดชํา ระหนี้ไ ม่ว่า ต้น เงิน หรือ ดอกเบี้ย ติด ต่อ กัน เป็น เวลาถึง สองเดือ น
หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายนี้ของผู้กู้
ในกรณี ที่มีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้เกิดขึ้นหากผู้ให้กู้แจ้งการผิดข้อตกลงในหนังสือกู้
และได้ กํ า หนดเวลาให้ ผู้ กู้ แ ก้ ไ ขการผิ ด ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วเป็ น หนั ง สื อ ภายในเวลา 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
และผู้ กู้ มิ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามภายในเวลาที่ กํ า หนดนั้ น ผู้ กู้ ยิ น ยอมให้ ถื อ ว่ า หนั งสื อ กู้ นี้ เป็ น อั น บอกเลิ ก และหนี้ ข องผู้ กู้
ถึงกําหนดชําระคืนในทันที โดยผู้กู้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ มาเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้อีก
ในกรณีที ่ผู ้ใ ห้กู ้ย ิน ยอมผ่อ นเวลาหรือ ผ่อ นผัน การชํ า ระหนี ้ใ ห้ก ับ ผู ้กู ้ ผู ้กู ้ถ ือ ว่า เป็น
การกระทําเพื่อประโยชน์ของผู้กู้เอง โดยผู้ให้กู้ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกําหนดเวลาเดิมที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือกู้นี้ตั้งแต่ต้น
และผู้กู้จะไม่ยกเหตุการณ์ผ่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด หรือเหตุผิดข้อตกลงตามหนังสือกู้นี้ด้วย
ข้อ 8 ผู้กู้ย อมรับ ผูก พัน ตามข้อ บัง คับ ของผู้ใ ห้กู้ว่า ถ้า ผู้กู้โ อน หรือ ย้า ย หรือ ลาออกจากราชการ
หรืองานประจํา ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชําระหนี้สนิ ซึ่งผู้กู้มีอยูต่ ่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าผู้กู้ไม่จัดการชําระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงิน
บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้
หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อผู้ให้กู้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 9 ผู้ให้ กู้ จะส่ งหนั งสือ บอกกล่ าวทุ ก ชนิ ด ให้ ผู้กู้ ท ราบทางต้น สั งกั ดของผู้กู้ ตามที่ ระบุ ไว้ในหนั งสือ กู้
เฉพาะผู้กู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน
จํากัด ส่วนผู้กู้ที่โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ
ครั้งหลังสุด หากมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงจะส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือกู้
ข้อ 10 หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนั งสือกู้นี้ ผู้กู้ยินยอมให้ ผู้ให้กู้ฟ้ องคดีได้ที่ศาล
ซึ่งมีเขตอํานาจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานผู้ให้กู้
/ หนังสือกู้...
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หนั ง สื อ กู้ นี้ ทํ า ขึ้ น ไว้ โ ดยมี คู่ ฉ บั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น ณ วั น ที่ ซึ่ ง ระบุ ข้ า งต้ น และมอบคู่ ฉ บั บ
ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานซึ่งได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
........................................................... ผู้กู้

……………………….……….…………………. ผู้ให้กู้

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

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

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

………………………..……….………………… พยาน

ตําแหน่ง ...........................................................

(………..………….………..…..….…………)

สังกัด ...........................................................

ตําแหน่ง ………………………..………………………….

เลขทะเบียนสมาชิก ...........................................................

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ  โสด

สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
 หย่า

 ม่าย

คํายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่………………………………………………………….
วันที่……………………………………………………………..
ข้าพเจ้า นาย / นาง…………………..………………………………………………………………….... เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย / นาง…………………………………………………..…(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จํากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
…………………………...........…………..……………. คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(…………………..…………..……....…………………)
………………………..……………………..……………. ผู้กู้
(…………………..………………….…………………)

