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วันท่ี ……………… เดือน ……….…..........………. พ.ศ. ………........….. 

 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

 ขาพเจา ...............................……………………………………...…. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ……….....………… เสนอคำขอกูเงิน 

สามัญโครงการพิเศษ เพ่ือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรพัยวังเดิม จำกัด โปรดพิจารณาดังตอไปน้ี 

 ขอ 1.  ขาพเจาขอกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยวังเดมิ จำกัด  จำนวน…...............…………………………………บาท   

(…………………………………………………………..................................………) โดยจะนำไปใชเพ่ือการดังน้ี (ช้ีแจงความมุงหมายและเหตุผล 

แหงการกูโดยละเอียด) ……………………………………………………………………………………………………………............................................... 
 

 ขอ 2.  ขณะน้ีขาพเจารับราชการ/ชวยราชการ ตำแหนง …...................…………………………กอง…………….....……………

กรม………………………………………หมายเลขประจำตัว …………………................................……. โทรศัพท ……..........………… มรีายได 

เดือนละ………………………….…. บาท  สถานภาพ ขณะยื่นคำขอกูสามัญ          มีคูสมรส             ไมมีคูสมรส 

 ขอ 3. ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกูครั้งน้ีดังตอไปน้ี 

  3.1  ทุนเรือนหุนท่ีมีอยูในสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

           จำนวน ……………………….....…หุน  รวมเปนเงิน ………………..........………………... บาท 

  3.2  สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรัพยวังเดมิ จำกัด เลขท่ี......................................................... 

           จำนวน ..............................................................บาท 
   

 ขอ 4.  ถาสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  ใหขาพเจากูเงินไดตามความประสงค ขาพเจาขอสงเงินตนคืน สหกรณ 

ออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน จำนวน...................................... งวด ๆ ละ …………......…………. บาท และงวด

สุดทาย………..…………….บาท พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ..............................ตอป (อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย+0.5 

โดยสหกรณ ไมคิดเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก) จำนวน ...................................งวด ตั้งแตเดือนท่ีสหกรณออมทรัพย วังเดิม จำกัด  

จายเงินกูใหขาพเจา  โดยขาพเจาจะไดทำหนังสือสัญญากูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  ตามแบบท่ีสหกรณ

ออมทรัพยวังเดิม จำกัด  กำหนด 

 

 

  ………………….........................……………………………...ผูขอกู 

 

 

 

 

 

คำเตือน  ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการทีก่ำหนดไว

ในแบบคำขอกูและหนังสือสัญญาดวยลายมือของตนเอง 

โดยถูกตองและครบถวน มฉิะนั้นสหกรณไมรับพิจารณา 

เอกสารประกอบสัญญากูเงินสามญั 

เลขที่………………….………........................ 

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

จายเงิน……………………………………………. 



 

              

* ความเห็นและการพิจารณาของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเทาข้ึนไป) 

   

     ขอพิจารณา                      สมควรไดรับความกรณุาใหกู                  ไมสมควรใหกู 

    

                                                       ลายมือช่ือ ………………………………..……….....ตำแหนง …………..................................... 

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

                                 วันท่ี................/................/.................. 

 

                               

คำรับรองการหักเงินไดรายเดือนของเจาหนาท่ีการเงินตนสังกัด 
 

 ตามท่ี ……………………............……………………….ขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษฯ จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

เจาหนาท่ีการเงินไดตรวจสอบแลวผูกูมีเงินไดรายเดือนเหลือเพ่ือชำระหน้ีแกสหกรณฯไดไมเกินเดือนละ ……............................…………บาทซึง่

เจาหนาท่ีการเงินขอรับรองวาจะตัดเงินไดรายเดือนของ ………………………...………………. สงสหกรณ ฯ ทุกเดือน ตามท่ีสหกรณ ฯ 

แจง และถายายสังกัดไปรับเงินไดรายเดือน ณ สำนักงานแหงใหม จะแจงโอนหน้ีท่ีคางชำระท้ังหมดพรอมใบโอนอัตราเงินเดือนให

สังกัดใหมทันหักเงินเดือนถัดไป 

 

             ลายมือช่ือ ………...................…………………………..…..... ตำแหนง ………….............………………….. 

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

                              วันท่ี ……........…/…..........…/…...……..  
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เอกสารประกอบการกูเงิน ประกอบดวย 
 

1. ใบจายเงินเดือนตนฉบับ (สลิปเงินเดือน)  

2. สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

4. สำเนาทะเบียนบาน 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคูสมรส 

6. สำเนาใบสำคัญการสมรส 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถามี) 

8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

9. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ (กรณีใชเงินฝากค้ำประกัน) 

หมายเหตุ  เอกสารท่ีเปนหลักฐานของคูสมรส ตองมีลายมือช่ือคูสมรสประกอบดวยทุกรายการ 
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 รายการตอไปนี้เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปนผูกรอก 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู 

 

จำนวนเงิน ……………........……..............…………………..บาท 
 

เงินไดรายเดือน 

(บาท) 

ทุนเรือนหุน/ 

เงินฝากออมทรัพย 
จำกัดวงเงิน 

(บาท) 

เงินตนกูคงเหลือ 

(บาท) สามัญ (บาท) เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (บาท) รวม (บาท) 

      

 

 
 

 

หมายเหตุ  (1)  สถานภาพการสงเงินงวดชำระหน้ีหรือเงินคาหุนรายเดือน           ไมเคยผดินัด           เคยผิดนัดจำนวน…... ครั้ง 

              (2)  ขอพิจารณา                      สมควรไดรบัความกรุณาใหกู                 ไมสมควรใหกู 
 

 

 

                                    ……………….……………………......... เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดมิ จำกัด 

    ……..../………./……… 
 

                                    ....……………………...………….…..... ผูจัดการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

    …….../………./………. 

 

 

 

 

บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ 

 

เสนอ  คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งท่ี ………..........................………………… วันท่ี …......……………………………………… 

มีมติดังน้ี …………......................................................……………………………………………………………………………………………………………… 

…………......................................................……………………………………………………………………………………………………………….............. 
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      หนังสอืสัญญาเงินกูสามัญโครงการพิเศษ  

ช่ือผูกู ……………………….…..............…………………………………….. 

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

ขาพเจา ………..............………………..…………….................….................……..อยูบานเลขท่ี…..….........………….หมูท่ี……........………………

ซอย………...........……….……...............…..ถนน……….………….......……...........……….ตำบล…………................................……………………… 

อำเภอ ………………………………...........…… จังหวัด ………..……...............………....……. สมาชิกทะเบียนเลขท่ี …………......………………

รับราชการ/ชวยปฏิบัติราชการในตำแหนง …………….………..........…..........….……………….กอง ………...….............……………………..

กรม …………………………..….....................….. ขอทำหนังสือสัญญากูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ดังมีขอความตอไปน้ี 

 ขอ 1.  ขาพเจาไดตกลงกูเงินจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  เปนจำนวน ……..............………………………….บาท  

(……………………………………...............................……………) โดยโอนหน้ีตามหนังสือสัญญากู …………..........………….ท่ี …………/………… 

วันท่ี ………………………..…..............… และหนังสือสัญญากู …………...........….……… ท่ี………….........……….. วันท่ี ….………….......………. 

มาเปนหน้ีตามหนังสือสัญญากูน้ีและขาพเจารับทราบกำหนดการโอนเงินทางธนาคารจำนวน ………….................……………...…. บาท 

จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด แลว  ในวันท่ีทำหนังสือสัญญาน้ี โดยถูกตองแลว 

  การกูเงินตามสัญญาน้ี ขาพเจาไดนำหลักประกันไวดังน้ี 

1.1 ทุนเรือนหุน เปนจำนวน...........................................................บาท 

1.2 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรพัยวังเดิม จำกัด เปนจำนวน.........................................บาท 

 ขอ 2.  ขาพเจาสัญญาวาจะผอนชำระหน้ีเงินตนพรอมท้ังดอกเบ้ียในอัตรารอยละ.......................ตอป (อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากออมทรัพย+0.5 โดยสหกรณไมคิดเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก) ท้ังน้ีใหชำระเปนรายเดือนเทา ๆ กัน ในอัตราเดือนละ 

…........................……..บาท (………................…………………………..…) รวม ………………........ งวด โดยขาพเจาจะเริ่มผอนชำระตั้งแต 

…………………........…………. เปนตนไป 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูแลว ขาพเจา 

ยินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียไดตามท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด กำหนด เมื่อใดก็ได  

ท้ังน้ี สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไมจำเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอ 3.  ขาพเจาสัญญาวาจะนำเงินกูไปใชเฉพาะเพ่ือการดังตอไปน้ี คือ …….......................……………………………………. 

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

 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาท่ีไดรับมอบหมายจาก 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ตามจำนวนงวดชำระหน้ีตามขอ 2. เพ่ือสงตอสหกรณ  

ออมทรัพยวังเดิม จำกัด ได 

 ขอ 5. หากปรากฏกรณีตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ขอ 14. (1) – (4) ไมวาขอหน่ึงขอใด  

ใหถือวาหน้ีตามหนังสือสัญญาเงินกูรายน้ี ไดถึงกำหนดชำระโดยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไมตองแจงใหขาพเจาทราบ  

และขาพเจายินยอมชำระเงินตนพรอมดอกเบ้ียสวนท่ีเหลือท้ังหมดในทันที 

 ขอ 6.  หากขาพเจาประสงคจะขอลาออกจากราชการหรืองานประจำ ยาย หรือโอนจากสวนราชการกองทัพเรือ 

ไปยังสวนราชการอ่ืนแลว ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ทราบ และจะจัดการชำระหน้ี  ซึ่งขาพเจา

มีอยูใหเสร็จสิ้นกอนการลาออก ยาย หรือโอน  แลวแตกรณี 
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 ถาขาพเจาไมจัดการชำระหน้ีสินใหเสร็จตามท่ีกลาวในวรรคตน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน เบ้ียหวัด  

บำเหน็จ  บำนาญ  หรือเงินอ่ืนใดอันพึงมีท่ีทางราชการหรือสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะพึงจายใหขาพเจาหรือทายาท หรือผู

ท่ีระบุช่ือในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  หักเงินดังกลาวชำระหน้ีพรอมดอกเบ้ีย 

สงตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 

 ในกรณีอ่ืนใดท่ีมิไดระบุไวในขอความดังกลาวขางตน ขาพเจาขอสัญญาวาจะนำเงินงวดมาชำระหน้ี (เงินตนและ

ดอกเบ้ีย) ตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  ในวันถัดจากวันสิ้นเดือน แตไมเกินวันท่ีเจ็ดของเดือนท่ีระบุไวสำหรับงวดน้ัน ๆ  

ดวยตนเองโดยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไมตองทวงถาม หากขาพเจาไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมา ขาพเจายินยอมใหสหกรณ

ออมทรัพยวังเดิม จำกัด นำเงินปนผลท่ีจะไดรับจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด และ/หรือ  เงินฝากในบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย หรือหุน สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด หรือเงินประเภทอ่ืน มาหักชดใชชำระหนี้ท่ีมีอยูท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม 

จำกัด ในสวนท่ียังคงคางชำระ  

 ขอ 7.  หากขาพเจานำเงินมาชำระหน้ีคืนกอนกำหนดบางสวนหรือท้ังหมดกอนครบกำหนดเวลาตามท่ีระบุในสัญญา 

ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด   คิดคาธรรมเนียมการดำเนินการในอัตรารอยละ 2  ของเงินตนคงเหลือท่ีนำมา

ชำระคืน ยกเวนการชำระหน้ีคืนกอนครบกำหนดน้ัน  เปนการชำระหน้ีเพ่ือจะขอกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

ครั้งใหม (Refinance) 

 ขอ 8. ขาพเจายอมรับวาขอบังคับ ระเบียบของสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ท่ีใชบังคับขณะทำสัญญาน้ี หรือท่ี

แกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังประกาศสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เรื่องเงินกูสามัญโครงการพิเศษ เปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 

 ขาพเจาไดอานขอความท้ังหมดโดยละเอียดถ่ีถวนและเขาใจดีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญตอหนาพยาน  

ณ วันท่ี  เดือน ป ท่ีระบุไวขางตน  
 

    …………………………………………………………………ผูกู 

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

    …………………………………………………....………...…พยาน 

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

    …………………………………………………………........…พยาน 

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

     

 สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  จะโอนเงินกูจำนวน  ……........................……….…………………บาท เขาบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย เลขท่ี  …………………………………………..…………………………...…….ธนาคาร ...………..…………………………..........…………………  

สาขา ………....................………………......………………ใน………………..……………................(วัน เดือน ป) 

    …………………………………….................……………. เจาหนาท่ีการเงิน 

    ………………………………………………..….....………. ผูจัดการ 

 
 

 ขาพเจารับทราบกำหนดการโอนเงินตามรายการขางตนแลว 

     

                                                                          ..…………………..……………………….....…..……...... ผูกู 

 

 



        

 หนังสือใหคำยินยอมของคูสมรสผูกู 
    (ใชเฉพาะกรณีท่ีผูกูมีคูสมรส) 

 

 เขียนท่ี ……..……………………………... 

 วันท่ี …………….…………………………. 

    

 ขาพเจา …………………………...................……………………………..…..อยูบานเลขท่ี…………….…….หมูท่ี…………………..

ซอย …………….……..…………………………….ถนน…..........…….……....……….……......……ตำบล….……………………………………….…….

อำเภอ ....................................…………..........…….…….…... จังหวัด ……………..……………..………………....….………..เปนสามี/ภรรยาของ 

.…..…………….…………………….......…...…ยินยอมให…………………...……………….………………...กูเงินจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

ตามหนังสือสัญญาเงินกูน้ีได 

 

  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 

 

  ………………………………………………………..พยาน (ผูกู) 

     (……………………………………………..…) 

 

 

หนังสือรับรองกรณีทีผู่กูไมมีคูสมรส 
 

 ขาพเจา………………………………………................……………......……ตำแหนง………………………………………….....................

สังกัด………………………..….…….......................... เปนนายทหารบัญชีพล  ขอรับรองวา……...……..…………..………………………………(ผูกู)  

ตำแหนง……….………………………….………...…………...........….....สังกัด………………………….................…..............…….…………ไมมีคูสมรส           

ในขณะทำสญัญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

 

    (ลงช่ือ)………….……………………………………นายทหารบัญชีพล 

           (…………………..……………………………)  

       ..………./..………./……..…. 

 

 

 ผูกูไดนำเอกสารฉบับน้ีมามอบใหเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ณ วันทำสญัญา 

 

      ………………………….………………….……......... ผูนำสง (ผูกู) 

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

 

       …………………………………….……………........ ผูรับ (เจาหนาท่ีเงินกู) 

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

   ทำท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

          วันท่ี ….....…… เดือน …...……........………….. พ.ศ. …...………. 

 ขาพเจา …………………………......................................... อายุ……...…. ป  อยูบานเลขท่ี ……....….….. หมูท่ี ……………… 

ตรอก/ซอย …………………………...................… ถนน ………....…......…..................…….. ตำบล/แขวง.............…………...…………………….. 

ท่ีทำงานสังกัด …………………………….....… ตำแหนง ……………………………………………………. มีความประสงคจะนำสมุดคูฝากบัญชี

เงินฝากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ของขาพเจาท่ีมีอยูในสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด    มาวางไวเปนหลักประกันเงินกู

และยินยอมใหหักเงินฝากของขาพเจาท่ีมีอยูในบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  ซึ่งขาพเจาเปนลูกหน้ี จึงขอทำ

หนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ดังน้ี 

 ขอ 1. ยินยอมใหนำสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ของขาพเจาท่ีมีอยูในปจจุบันตาม

บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย เลขท่ี ………….........................................................…..จำนวน …….................…..………..........……….. บาท 

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

จำกัด  เพ่ือเปนหลักประกันการกู เงินของขาพเจา ตาม       หนังสือกู เงินสามัญ         หนังสือกู เงินโครงการพิเศษ 

ท่ี ….….......…/….....………ลงวันท่ี ………................ เดือน …………........….….พ.ศ. …….......…..…จำนวน …….................…........….. บาท 

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

  ขอ 2. ในระหวางท่ีขาพเจาใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเปนหลักประกันตามขอ 1.   ขาพเจาจะไมเบิกถอนเงินฝาก

ของขาพเจาใหคงเหลืออยูเปนจำนวนตำ่กวาจำนวนเงินท่ีขอกูเมื่อรวมดอกเบ้ียแลว 

 ขอ 3. ขาพเจาไดสงมอบสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 1.ใหแกสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  

ยึดถือไวเปนประกันระหวางหนังสือสัญญาเงินกูของขาพเจามีผลบังคับ 

 ขอ 4. ในกรณีหน้ีเงินกูของขาพเจาตามหนังสือกูเงินท่ีระบุไวตามขอ 1. เปนอันถึงกำหนดสงคืนไมวากรณีใด ๆ 

รวมท้ังถาขาพเจาผิดนัดการชำระหน้ีไมวางวดใดงวดหน่ึง ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  หักเงินจากบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยของขาพเจาไดเต็มตามจำนวนท่ีขาพเจาคางชำระหน้ีเพ่ือหักชำระหน้ีแทนขาพเจาในทันที แมวากำหนดระยะเวลา

การเบิกถอนเงินฝากตามบัญชีเงินฝากน้ันจะยังไมถึงกำหนดจายคืนใหแกขาพเจาก็ตามและใหถือเปนสาระสำคัญของการทำหนังสือ

ความยินยอมครั้งน้ี 

 ขอ 5. หนังสือคำยินยอมน้ีใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  และขาพเจาขอยืนยันวาจะไมเพิกถอนความยินยอมน้ี

ท้ังหมดหรือบางสวนแตอยางใด  จนกวาจะไดชำระหน้ีเงินกูตามหนังสือกูเงินท่ีระบุไวในขอ 1.  จนสิ้นเชิง หรือเวนแตจะไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ี ทำข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดอานและตรวจสอบขอความพรอมถอยคำใน

หนังสือฉบับน้ีท้ังหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป 

ท่ีระบุขางตน 

 หนังสือน้ีทำข้ึนเปนสองฉบับมีขอความตรงกันทุกประการ และขาพเจาไดรับสำเนาหนังสือความยินยอมน้ีจำนวน

หน่ึงฉบับไวแลวทันทีท่ีลงนามในหนังสือความยินยอมน้ีแลว 

                                              

 ลายมือช่ือ ……………….……………......................………………… ผูใหคำยินยอม 

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

   ลายมือช่ือ ……………………………….....................………..……… พยาน/คูสมรส 

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

   ลายมือช่ือ ……………………………………….....................……….. พยาน 

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