หนังสือรับที…
่ …………….
วันที่รับ……./………/……

คำขอกู้เงิน,หนังสือกู้เงินและหนังสือค ้ำประกัน (เงินกู้สำมัญ) หนังสือกู้ท…
ี่ …………....
คำขอกู้
วันที่……../………./…...

เรี ยน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
ข้ อ 1. ข้ ำพเจ้ ำ………………………………………..สมำชิกเลขที…
่ …………..……สังกัด……………………………..
โทร …………..มีควำมประสงค์จะขอกู้เงินสหกรณ์ จำนวน………...…….………บำท (………….……….……..……………….)
เพื่อ……………………………….….……โดยสัญญำว่ำจะผ่อนส่งเงิน…………งวด ๆ ละ……..….……...บำท ( แบบรวมเท่ ำ )
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ย นับตังแต่
้ เดือนถัดจำกวันที่รับเงินกู้
ข้ อ 2. ข้ ำพเจ้ ำมีผ้ คู ้ำประกันดังต่อไปนี ้
2.1…………………………………………สมำชิกเลขที่……………สังกัด…….…....อำยุ……...ปี โทร……………
2.2 ………………………………..…........สมำชิกเลขที่……………สังกัด………….อำยุ….…..ปี โทร…………...
2.3…………………………………...........สมำชิกเลขที่..................สังกัด...............อำยุ..........ปี โทร..….............
2.4..........................................................สมำชิกเลขที่..................สังกัด...............อำยุ..........ปี โทร..................
เป็ นผู้ค ้ำประกันเงินกู้ฯ ซึง่ สมำชิกทังหมดยิ
้
นยอมเป็ นผู้ค ้ำประกันเงินกู้แล้ ว
(ลงชื่อ)…………………………………………...สมำชิกผู้ก้ เู งิน (รับรำชกำร.............ปี )
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………….….........ผู้ค ้ำประกันคนที่ 1 (ลงชื่อ)……..………………………..ผู้ค ้ำประกันคนที่ 2
(………………………………)
(............................................)
(ลงชื่อ)…………………….….........ผู้ค ้ำประกันคนที่ 3 (ลงชื่อ)……..………………………..ผู้ค ้ำประกันคนที่ 4
(………………………………)
(............................................)
คำรั บรองของผู้บังคับบัญชำ
ข้ ำพเจ้ ำ………………………………………..……...ผู้บงั คับบัญชำของสมำชิกผู้ขอกู้เงินสำมัญจำก สหกรณ์นี ้
ได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ…………………………………………………………………………….
(ลงชือ่ )……………………………………………
ทุนเรื อนหุ้นผู้ก้ ู ณ .........................จำนวนเงิน .....................................บำท
(……………………………………..…..)
สำมัญงวดที่..................ต้ องเพิ่มหุ้น.......................รวม........................บำท
ตำแหน่ง………………………………….………
บริ จาคเข้ากองทุนฯ ครั้งที่.............จานวนเงิน.....................บาท รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ก้ ู
ชื่อผู้ก้ ู
รำยได้
วงเงินกู้
รำยกำรหนี ้สินของผู้ก้ ู
คงเหลือ ลำยมือชื่อ จนท.
เงินกู้สำมัญ เงินกู้ฉุกเฉิน รวมหนี ้

รำยกำรเกี่ยวกับเงินกู้ของผู้คำ้ ประกัน

รำยชื่อสมำชิกผู้ค ้ำประกัน

รำยได้

รำยกำรทุนเรือนหุ้นของผู้ค ้ำประกัน
หุ้น ณ ................

1
2
3
4
(1)

หุ้น ณ ...............

ลำยมือชื่อ จนท.

คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรเงินกู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมำยให้ พจิ ำรณำ
อนุมัต…
ิ ……………………….………………………………..กู้เงินสำมัญได้ จำนวน……………….………………..บำท
พล.อ.ต.……………………………………………....…ประธำนกรรมกำรเงินกู้
น.อ..…………….…………………………….…… เลขำนุกำรเงินกู้
นำง.………………………………………………... เจ้ ำหน้ ำที่
หนังสือกู้เงิน
วันที่……………………………………
ข้ อ. 1 ข้ ำพเจ้ ำได้ รับเงินกู้จำกสหกรณ์ จำนวน……………………บำท (……...................….……...…………………..)
ไปถูกต้ องแล้ วในวันนี ้ ยินยอมผูกพันกำรเป็ นหนี ้เงินกู้ตำมหนังสือฉบับนี ้ จึงลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนต่อหน้ ำพยำนในหนังสือกู้นี ้
ข้ อ. 2 ข้ ำพเจ้ ำยินยอมส่งต้ นเงินกู้เป็ นรำยเดือน ๆ ละ …………………บำท (……..…………………....................……)
เว้ นแต่เดือนสุดท้ ำยเป็ นเงิน……….……………บำท พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำร้ อยละ....................ต่อปี ตังแต่
้ เงินได้ รำยเดือน
ประจำเดือน………………เป็ นต้ นไป โดยให้ เจ้ ำหน้ ำทีผ่ ้ จู ำ่ ยเงินได้ รำยเดือนของข้ ำพเจ้ ำหักเงินชำระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยจำกเงินได้
รำยเดือนของข้ ำพเจ้ ำ หักเงินชำระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยจำกเงินได้ รำยเดือนของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ อ. 3 เมื่อข้ ำพเจ้ ำลำออกจำกสมำชิกหรือมีเหตุใด ๆ ก็ตำม เมื่อสหกรณ์ฯ เรี ยกให้ ข้ำพเจ้ ำส่งชำระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยคืน
ก่อนถึงกำหนดชำระตำมหนังสือกู้ฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมส่งชำระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์โดยทันที
ข้ อ. 4 กรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่จดั กำรชำระหนี ้ให้ เสร็ จสิ น้ หรือกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ในวรรคก่อน ข้ ำพเจ้ ำยินยอม
ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ จู ำ่ ยเงินสะสมสำหรับข้ ำรำชกำรบำเหน็จ บำนำญหรื อเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรจะจ่ำยให้ ข้ำพเจ้ ำหักเงินดังกล่ำว เพื่อ
ชำระหนี ้ต่อสหกรณ์ ฯ จนเสร็จสิ ้น
ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ก้ ู
(ลงชือ่ )…………………………………………. พยำน
(ลงชือ่ )…………………………………………..พยำน
หนังสือคำ้ ประกันเงินกู้
วันที่……………….………………
ข้ ำพเจ้ ำผู้ค ้ำประกันทังหมด
้
ได้ อำ่ นข้ อควำมในคำขอกู้เงินและหนังสือของสมำชิกผู้ก้ โู ดยละเอียดแล้ ว ยินยอมผูกพันตน
ค ้ำประกันเงินกู้รำยนี ้ หำกผู้ก้ ไู ม่ชำระหนี ้แก่สหกรณ์ ฯ ด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ข้ ำพเจ้ ำผู้ค ้ำประกันทังหมดยิ
้
นยอมชำระหนี ้ให้ แก่
สหกรณ์โดยทันที โดยไม่มิใช้ สิทธิ์ผ้ คู ้ำประกันตำมมำตรำ 688,689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แต่อย่ำงใด
รวมทังกรณี
้ ทสี่ หกรณ์ยอมผ่อนผันเวลำส่งเงินงวดชำระหนี ้ให้ ผ้ กู ้ ดู ้ วย
อนึง่ กรณีที่ผ้ คู ้ำประกันคนใดคนหนึง่ เสียชีวิต หรื อไม่สำมำรถหำผู้ค ้ำประกันมำทดแทนได้ ข้ ำพเจ้ ำ ยินยอมชำระหนี ้
ให้ กบั สหกรณ์ ฯ เต็มจำนวน
ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ อำ่ นข้ อควำมข้ ำงบนนี ้เป็ นที่เข้ ำใจตรงกันแล้ วจึงได้ ลงลำยมือชือ่ ไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ค ้ำประกันคนที่ 1 (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ค ้ำประกันคนที่ 2
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ค ้ำประกันคนที่ 3 (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ค ้ำประกันคนที่ 4
(ลงชื่อ)…………………………………………….พยำน
(ลงชือ่ )……………………………………………..พยำน

(2)

รับเงินเดือนธนำคำร………….…………....................
เขียนที่.............................................................................
วันที่ ............/……………/………………
เรื่อง ขอกู้เงินสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
เรียน …………………………………….
ด้ วยกระผม/ดิฉนั ……………………………………………..ตำแหน่ง..……………………….....................…………
สังกัด……………………….......................เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลขสมำชิกที่……………………………………
เกิดเมื่อ............................อำยุ..................ปี ถือหุ้นเดือนละ......................บำท มีควำมประสงค์จะขอกู้เงินสำมัญฯ
เพื่อนำไป...................................................................................เป็ นเงิน จำนวน…………..................…………บำท
(………………………………………) พร้ อมนี ้กระผม/ดิฉนั ได้ แนบรำยกำรตรวจสอบหนี ้สินมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
เรียบร้ อยแล้ ว
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ไม่ได้ เป็ นผู้ถกู ดำเนินคดี ทังคดี
้ แพ่ง (คดีล้มละลำย) คดีปกครอง และ/หรือ คดีอำญำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ควรมิควรแล้ วแต่จะกรุณำ
(ลงชื่อ)……………………………………………………..

ตำแหน่ง……………………..……………………………
เรียน ........................…………………………….
พิจำรณำแล้ ว ผู้ก้ เู งินรำยนี ้มีควำมเดือดร้ อนจริงและสมควรให้ ควำมช่วยเหลือต่อไป
(ลงชื่อ)………………………………………………
( ผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ )
ตำแหน่ง……………………….…………………….
………/…………/…………..

เรียน ……………………………………………………..
พิจำรณำแล้ ว สมควรให้ ควำมช่วยเหลือ
(ลงชื่อ)………………………………..…………..…
( หน.นขต.อย.หรื อผู้ทำกำรแทน )
ตำแหน่ง…………………………….………………..
……………/…………/………..

(3)

แบบรับรองเงินเดือนเงินกู้สำมัญ
ของ…………………………………………….
รำยได้

จำนวนเงิน

เงินเดือน
เงินช่วยเหลือบุตร
เงิน พดร.
เงิน พสร.
เงินฝ่ ำอันตรำย
อื่น ๆ

รวมรำยได้

รำยกำรหัก

จำนวนเงิน

เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินกู้สำมัญ
หุ้นสหกรณ์ฯ
ศพ ทอ.
ไฟฟ้ำ
ภำษี
สโมสร
ธนำคำร กรุงไทย
ธนำคำร ออมสิน
เงินยืม
กบข.
อื่น ๆ
รวมหัก

หมำยเหตุ

จ่ำยจริง

ขอรับรองว่ำตรวจถูกต้ อง
……………………………………….
………………………………
……………………………………….
ผู้ตรวจสอบ
คำยินยอมกำรทำประกันเงินกู้สำมัญ
ข้ ำพเจ้ ำผู้ค ้ำประกันเงินกู้สำมัญของ………………………………………….ยินยอมค ้ำประกันเงินกู้โดยให้ ผ้ กู ้ เู งิน
ดำเนินกำรดังนี ้
ผู้ค ้ำประกันคนที่ 1 ต้ องทำประกัน
ไม่ต้องทำประกัน ผู้ค ้ำประกันคนที่ 2
ต้ องทำประกัน
ไม่ต้องทำประกัน
ผู้ค ้ำประกันคนที่ 3 ต้ องทำประกัน
ไม่ต้องทำประกัน ผู้ค ้ำประกันคนที่ 4
ต้ องทำประกัน
ไม่ต้องทำประกัน
ผู้ก้ มู ีควำมประสงค์จะชำระเงินกู้แบบ

เงินต้ นเท่ำ

เงินรวมเท่ำ

อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ กู ้ ไู ม่ทำประกันเงินกู้สำมัญ ข้ ำพเจ้ ำผู้ค ้ำประกันทังหมดยิ
้
นยอมผูกพันค ้ำประกันเงินกู้รำยนี ้ โดยจะ
ปฏิบตั ิตำมระเบียบว่ำด้ วยกำรกู้เงินของสหกรณ์ ฯ ทุกประกำร
(ลงชื่อ)………………………………..ผู้ค ้ำประกันคนที่ 1 (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค ้ำประกันคนที่ 2
(ลงชื่อ)………………………………..ผู้ค ้ำประกันคนที่ 3 (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค ้ำประกันคนที่ 4
(ลงชื่อ)……………………………………..พยำน
(ลงชื่อ)……………………………………..พยำน
(4)

คำยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่……………………………………………….
วันที่…………….…/……………..……/………………...
เรี ยน ผู้จดั กำรสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด
ข้ ำพเจ้ ำ…………………….……………….เป็ นสำมี/ภรรยำ ของ…………………………………………..
ยินยอมให้ ……………………………………………......... กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด ได้ ตำมหนังสือ กู้เงินสำมัญ
ฉบับนี ้และยินยอมรับสภำพหนี ้เงินกู้รำยนี ้ทุกประกำร
ข้ ำพเจ้ ำได้ อำ่ นข้ อควำมในสัญญำเงินกู้สำมัญโดยละเอียดแล้ ว ยินยอมปฏิบตั ิตำมระเบียบว่ำด้ วยกำรกู้เงินของสหกรณ์ ฯ
ทุกประกำร จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนต่อหน้ ำพยำน
(ลงชือ่ )………………………………………. สำมี/ภรรยำ ผู้ก้ ู
(ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ก้ ู
(ลงชื่อ)………………………………………..พยำน
(……………….………………………)
(ลงชื่อ)………………………………………..พยำน
(……………….………………………)
เอกสำรประกอบกำรกู้ ( ผู้ก้ ู )
เอกสำรประกอบกำรกู้ ( ผู้คำ้ )
1. สำเนำบัตรประจำตัว
1. สำเนำบัตรประจำตัว
2. สำเนำทะเบียนบ้ ำน
2. สำเนำทะเบียนบ้ ำน
3. สำเนำบัตรประจำตัวคูส่ มรส
3. สลิปเงินเดือน 1 เดือน
4. สำเนำทะเบียนบ้ ำนคูส่ มรส
5. สำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีหย่ำ แนบสำเนำใบหย่ำ)
6. ใบงบหน้ ำเงินเดือนย้ อนหลัง 6 เดือน (กรณีก้ เู กิน 1,000,000 บำทขึ ้นไป)
7. ใบเสร็ จรับเงินของสหกรณ์
8. สำเนำหน้ ำสมุดบัญชีเงินฝำก ธนำคำรทหำรไทย จำกัด
9. สำเนำคำสัง่ บรรจุเข้ ำรับรำชกำรครังแรก
้ (กรณีก้ เู กิน 1,000,000 บำท ขึ ้นไป)
10. STATEMENT บัญชีเงินเดือน ย้ อนหลัง 6 เดือน
11. เปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (เล่มสีแดง) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด
หมำยเหตุ
1. ให้ ผ้ กู ้ มู ำยื่นเรื่องกู้ด้วยตนเองและผู้ค ้ำประกันมำยืนยันค ้ำประกันต่อหน้ ำ จนท.สหกรณ์
2. คูส่ มรสลงลำยมือชื่อในหนังสือยินยอม
3. ผู้ก้ ตู ้ องลงรำยละเอียดในคำขอกู้ให้ ครบถ้ วน เว้ นแต่ในส่วนของเจ้ ำหน้ ำทีส่ หกรณ์
4. กำรรับรองเงินได้ รำยเดือนของสมำชิกผู้ก้ ู น.กำรเงินหน่วยเป็ นผู้รับรอง ใบงบหน้ ำเงินเดือน
5. กำรขูดลบ ตกเติม หรื อแก้ ไข ให้ ลงลำยมือชื่อกำกับในส่วนของใบรับรองเงินเดือน น.กำรเงินเป็ นผู้รับรอง
6. กำรรับรองของผู้บงั คับบัญชำ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหน่วยหรื อผู้ทำกำรแทน เป็ นผู้รับรอง
7. กรณีที่เอกสำรหรื อหลักฐำน ไม่เรี ยบร้ อย สหกรณ์จะไม่รับลงลำดับเรื่ องกู้ให้

(5)

หนังสือแจ้ งกำรขอนำเงินกู้สำมัญเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
วันที่ .....................................................................
เรียน ผู้จดั กำรสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด
ข้ ำพเจ้ ำ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................
สังกัด.........................................................เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด เลขทะเบียนที่................
มีควำมประสงค์ให้ สหกรณ์ ฯ นำเงินกู้สำมัญของข้ ำพเจ้ ำ ที่สหกรณ์ ฯ จะจ่ำยให้ ในวันที่....................................
จำนวน..............................บำท (.....................................................................) เข้ ำบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำ
ดังนี ้.ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ........................................................................
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ บัญชีเลขที่................................................................................
ชื่อบัญชี.......................................................................................................................
(พร้ อมนี ้ได้ แนบสำเนำสมุดคูฝ่ ำกดังกล่ำวที่ยงั ไม่ถกู ปิ ดบัญชีมำด้ วยแล้ ว)
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรให้ ตอ่ ไปด้ วย
(ลงชื่อ) ...............................................................ผู้ก้ ู
ตำแหน่ง .............................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีภมู ิลำเนำปั จจุบนั อยูบ่ ้ ำนเลขที่.......................หมูท่ ี่..........ตรอก/ซอย..................................
ถนน ...........................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้ำน…………………………..
ที่ทำงำน ……………………มือถือ.............................................................
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หนังสือยินยอมให้ หักเงินเดือน / บำนำญ / ค่ ำจ้ำงประจำ ณ ที่จ่ำย
และส่ งให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์หน่ วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
วันที่................เดือน...........................พ.ศ...................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำ..........................................................................อำยุ...............................ปี
ปั จจุบนั อยู่บ้ำนเลขที่.........................หมูท่ ี่.................ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด …………..……………..
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................และเป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด เลขทะเบียนสมำชิก..................สังกัด..........................................................
ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน ฯ จำกัด และ / หรือ ต้ นสังกัด หักเงินเดือน / บำนำญ /
ค่ำจ้ ำงประจำ ณ ที่จ่ำย และส่งให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด เพื่อนำฝำกเข้ ำบัญชี
ออมทรัพย์เลขที่............................................................ของข้ ำพเจ้ ำ หรือนำฝำกเข้ ำบัญชีให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน ฯ จำกัด ( ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 049 - 2 - 18760 - 4 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด)
เพื่อชำระหนี ้ของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ค ้ำประกัน ของ...............................................................................ผู้ก้ เู งินสำมัญ
จนกว่ำข้ ำพเจ้ ำจะหมดภำระผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธินฯ จำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี ้ ทำขึ ้นด้ วยควำมสมัครใจของข้ ำพเจ้ ำเอง ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบข้ อควำมและถ้ อยคำ
ในหนังสือฉบับนี ้ทังหมดแล้
้
ว เห็นว่ำถูกต้ องตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ ำพเจ้ ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐำนสำคัญต่อหน้ ำพยำน
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้ ควำมยินยอม
(...........................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยำน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................เจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์
(...........................................................)
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หนังสือแสดงเจตนา
บริจาคเข้าเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จ้ากัด
วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ...................
เรียน ประธาน คณก.กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกูส้ ามัญ
ข้าพเจ้า...............................................................................ขอบริจาคเงินจ้านวน...................................บาท
(.......................................................................) เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกูส้ ามัญ
ลงชื่อ.........................................................ผูบ้ ริจาค
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ ับเงิน
(..........................................................)
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