
คาํร้องขอเปล่ียนผูค้ํา้ประกนัสาํหรบัเงินกู้สามญั

เขยีนที…่…………………………………….. 

วนัที…่…….เดอืน………………………พ.ศ………… 

เรือ่ง ขอเปลีย่นผูค้ํา้ประกนัเงนิกูส้ามญั

เรยีน ประธานกรรมการ 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..อาย…ุ….........……ปี 

สมาชกิทะเบยีนเลขที…่…………...สงักดั (สาํนกั/สถาบนั/คณะ)…………………………………..……...........… 

โทรศพัทม์อืถอื......…………………โทรศพัทบ์า้น…………………… E-mail…………………………………….. 

ทีอ่ยูปั่จจุบนัเลขที…่……………….ชือ่อาคาร/หมูบ่า้น......................................................................................

ซอย…………………………………...ถนน……………..………………ตาํบล/แขวง……..……………..…….....

อาํเภอ/เขต…………….…………….จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย.์....................................... 

มคีวามประสงคข์อเปลีย่นผูค้ํา้ประกนัเงนิกูส้ามญัสญัญาเลขที.่........................ลงวนัที.่......................................

จาก(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................เลขทะเบยีนสมาชกิ……………..……....

เป็น (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................เลขทะเบยีนสมาชกิ............................... 

เนื่องจาก........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

(ลงชือ่)……………………………………………………………… 

(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………… 



2) เรยีน  หวัหน้าฝ่ายสนิเชือ่สมาชกิ

    สมาชกิขอเปลีย่นผูค้ํา้ประกนัเงนิกูส้ามญั

สญัญาเลขที.่........................ลงวนัที.่............................. 

จาก............................................................................... 

เป็น............................................................................... 

    ตรวจสอบแลว้สามารถคํ้าประกนัได ้

………………………………….. 

     เจา้หน้าทีส่นิเชื่อสมาชกิ

วนัที.่............/.............../............. 

3) เรยีน  รองผูจ้ดัการ

  เพือ่โปรดพจิารณาเสนอประธานอนุมตั ิ

………………………………….. 

           หวัหน้าฝ่าย/หวัหน้าสาํนกังานสาขา 

วนัที.่............/.............../............. 

4) เรยีน  ผูจ้ดัการ

   เพือ่โปรดเสนอประธานอนุมตัแิละแจง้เพือ่ใหส้ตัยาบนั 

ตามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการครัง้ที.่........................... 

ลงวนัที.่.......................... 

……………………………………. 

รองผูจ้ดัการ 

วนัที.่............/.............../............. 

5) เรยีน  เลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ

  เพือ่โปรดเสนอประธานอนุมตัติาม 4) 

……………………………………. 

ผูจ้ดัการ 

วนัที.่............/.............../............. 

6) เรยีน  ประธานกรรมการ

  เพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัติาม 5) 

  ……………………………………. 

เลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ 

วนัที.่............/.............../............. 

7) อนุมตัแิละแจง้คณะกรรมการดาํเนนิการใหส้ตัยาบนัตาม 4)

……………………………………. 

ประธานกรรมการ 

วนัที.่............/.............../............. 
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หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค  ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
ที่.................../...................... 

ชื่อผู้ค้ าประกัน....................................................... 

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

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 

ข้าพเจ้า.................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
ทะเบียนสมาชิกเลขที่..............................รบัราชการหรอืท างานในต าแหน่ง.........................................กองหรือ
คณะ......................... ..............มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอท าหนังสือค้ าให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ข้อ1.ตามท่ี............................................ทะเบียนสมาชิกเลขที่...............ได้กู้เงินของสหกรณ์ฯ  
ซึ่งมีความมุ่งหมายตามค าขอกู้และตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญเลขที่............................................ ...........
เมื่อวันที่........................... ....................นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ซึ่งผู้กู้มีอยู่
เป็นเงินจ านวน...................................บาท   (.........................................................) พร้อมดอกเบี้ยคิดเป็น
รายวันในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกันแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

ข้อ2.ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการ
เรียกคืนเงินกู้ก่อนถงึก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้ าประกันการปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

ข้อ3.ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ ตามที่ก าหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้ข้าพเจ้า
ถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ 
ด้วยทุกครั้ง 

ข้อ4.เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้สินซ่ึงข้าพเจ้าค้ าประกันไว้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพันไม่ว่า
จะเป็นเพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์
แทนผู้กู้โดยมิพักใช้สิทธิ์ของผู้ค้ าประกันตามมาตรา 688 689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์นั้น แต่ประการใดเลย 

ข้อ5.ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่ว่าเพราะ
เหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้
สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

เลขทีส่ญัญา............................................... 
ช่ือผู้กู้......................................................... 
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ข้อ6.ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจ านวน
เงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ด้วย 

หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

..................................................ผู้ค้ าประกัน 
(.......................................................) 
....................................................พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก…..……………) 
(........................................................) 
……………………………………………….ผู้เขียน/พิมพ์ 
(........................................................) 

ข้าพเจ้า.................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่มีคู่สมรส หากข้าพเจ้าให้ถ้อยค า
อันเป็นเท็จ ให้ใช้ถ้อยค านี้ยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้ 

       ..................................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ค  ำประกันมีคู่สมรส) 
เขียนที่..................................................... 

วันที่....................................................... 
ข้าพเจ้า............................................................เป็นคู่สมรสของ................................... ........................... 

ได้อนุญาตให้........................................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ตามหนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญแนบท้ายนี้ 

..................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
 (...................................................) 

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

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากดั
มติท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการครัง้ท่ี............................................................................

.........................................................รองประธานกรรมการ 
 ..........................................................ผู้จดัการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ 13/2562 (วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562) 
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    สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  จ ำกัด  
(สอ.มก.) 

หนังสือสัญญำค  ำประกนัเงินกูส้ำมัญ 
เขียนที…่………………………….....................………… 

                                                                                 วันท่ี….............……….................................. 
 
        ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อาย…ุ…......ปี ทะเบียน
สมาชิกเลขท่ี……………สมาชิกของ สอ.มก. เป็น      ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า        พนักงาน สังกัด
(ภาควิชา)…………………….…กอง/คณะ………………………………โทรศัพท…์……………………ภายใน………………........ได้รับอัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง…………………………บาท มีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. จ านวน……..…..….............……บาท  หรือ……......….........…หุน้   
สถานภาพ      โสด     สมรส     หม้าย    หย่า ที่อยู่เลขท่ี............................หมู่ที่............ถนน/ซอย
.............................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................  
ขอท าสัญญาค้ าประกันใหไ้ว้แก่  สอ.มก.  ดังต่อไปนี ้
 
        ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อาย…ุ…......ปี ทะเบียน
สมาชิกเลขท่ี……………สมาชิกของ สอ.มก. เป็น      ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า        พนักงาน สังกัด
(ภาควิชา)…………………….…กอง/คณะ………………………………โทรศัพท…์……………………ภายใน………………........ได้รับอัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง…………………………บาท มีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. จ านวน……..…..….............……บาท  หรือ……......….........…หุน้   
สถานภาพ      โสด     สมรส     หม้าย    หย่า ที่อยู่เลขท่ี............................หมู่ที่............ถนน/ซอย
.............................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................  
ขอท าสัญญาค้ าประกันใหไ้ว้แก่  สอ.มก.  ดังต่อไปนี ้
 
        ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อาย…ุ…......ปี ทะเบียน
สมาชิกเลขท่ี……………สมาชิกของ สอ.มก. เป็น      ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า        พนักงาน สังกัด
(ภาควิชา)…………………….…กอง/คณะ………………………………โทรศัพท…์……………………ภายใน………………........ได้รับอัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง…………………………บาท มีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. จ านวน……..…..….............……บาท  หรือ……......….........…หุน้   
สถานภาพ      โสด     สมรส     หม้าย    หย่า ที่อยู่เลขท่ี............................หมู่ที่............ถนน/ซอย
.............................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................  
ขอท าสัญญาค้ าประกันใหไ้ว้แก่  สอ.มก.  ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที ่ (นาย/นาง/นางสาว)……..........………………………………………………….ได้กู้เงินจาก สอ.มก. ตาม
หนังสือสัญญากู้ส าหรับเงินกูส้ามญัฉบับที่....................................................ลงวันที่.........................................................เป็นจ านวนเงิน
.........…………............บาท (………………………........……………………………) ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งคืนเป็นงวดรายเดือน รวม
.............................งวด พร้อมดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 
 ผู้ค้ าประกันยินยอมใหผู้้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณเ์ป็นรายเดือนไม่เกินอตัราสูงสุดของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการก าหนดอัตราสูงสุดที่อาจคิดได้จากผู้กู้ยืมไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 100 ตอนที่ 189 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526) ทั้งนี้ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน หากสอ.มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ ากว่าที่ 
ก าหนดไว้ดังกล่าว ผู้ค้ าประกันยินยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราใหม่ตามประกาศของ สอ.มก.ได้ทันทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง และ
ให้ 

ผูค้ ้ำประกนัคนที ่1 

ผูค้ ้ำประกนัคนที ่2 

ผูค้ ้ำประกนัคนที ่3 

  แนบท้ายสัญญากู้เลขที่.....………...............     
  ลงวันท่ี………………….............................…. 
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ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าผู้ค้ าประกันจะได้ช าระหนี้จนครบถ้วน แต่หากสอ.มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุ 
ไว้ในสัญญา สอ.มก.จะแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีเร่งด่วนสอ.มก.จะแจ้งให้ผู้ค้ า
ประกันทราบทางจดหมายหรือประกาศสอ.มก.หรือเว็บไซต์สอ.มก.(www.coop.ku.ac.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ท่ีมีต่อสอ.มก.ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว และผู้ค้ าประกันยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ

ข้อ 3. กรณีผู้กู้ไม่ช าระหนี้ และ/หรือผิดนดัช าระหนี้ตามสัญญากู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กูล้้มละลาย หรือตาย 
หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสยีจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอืน่ใดอันท าให้สอ.มก.ไม่ได้
รับช าระหนีต้ามสัญญากู้ ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ทุกประการ โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ า
ประกันตามมาตรา 688 689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น แต่ประการใด 

ข้อ4. ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันต้องช าระหนี้ให้แก่สอ.มก.แทนผู้กู้ ผู้ค้ าประกันยินยอมให้กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หักเงินได้รายเดือน หรือเงินพึงได้อื่น ของผู้ค้ าประกันซึ่งได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถัดจากหนี้ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 มาตรา 42/1 ที่ผู้ค้ าประกันต้องถูกหักตามกฎหมายและยินยอมให้ สอ.มก.หักเงินปันผล และ/หรือ เงินเฉลี่ยคืน ได้ก่อนและ
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินอื่นใดที่ผู้ค้ าประกันหรือผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับจาก สอ.มก.เพื่อช าระหนี้ของผู้กู้ โดยให้ความยินยอมนี้
มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนความยินยอม
ดังกล่าว 

ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันได้เปลีย่นแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ที่ท างาน ผู้ค้ าประกันจะแจ้งเป็นหนังสอืให้ สอ.
มก.ทราบ มิฉะนั้นให้ถือว่าท่ีอยู่และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นท่ีอยู่ท่ีติดต่อและข้อมลูที่ถูกต้องของผู้ค้ าประกัน 

ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกันไวทุ้กประการ 
จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไวเ้ป็นส าคญั 

     ……………………………….……………………………..ผู้ค้ าประกันคนท่ี 1 
     (…………………………………………………………….) 
     ………………………………………………………………คู่สมรสยินยอมให้ค้ าประกัน 

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

     …………………………………………………………….ผู้ค้ าประกันคนที ่2 
     (……………………………………………………………) 
 ……….…………………………………………………….คู่สมรสยินยอมใหค้้ าประกัน 

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

     …………………………………………………………….ผู้ค้ าประกันคนที ่3 
     (……………………………………………………………) 
     ……….…………………………………………………….คู่สมรสยินยอมใหค้้ าประกัน 

 
 
  

ไดต้รวจสอบ
ลำยเซน็แลว้ 

ไดต้รวจสอบ
ลำยเซน็แลว้ 

ผูค้ ้ำประกนั  คนที ่ 1 
 บตัรประจ ำตวั มก./บตัรประชำชน 
เลขที…่………………………………. 
 วนัออกบตัร………………………… 
 วนัหมดอำยุ……………...……… 

ผูค้ ้ำประกนั  คนที ่ 2 
 บตัรประจ ำตวั มก./บตัรประชำชน 
 เลขที…่……………………………. 
 วนัออกบตัร………………………… 
 วนัหมดอำยุ…………………...… 

บนัทกึกำรวนิิจฉยั 

เรยีน   คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ในกำรประชุมครัง้ที่…………………วนัที…่…………… 
มตทิีป่ระชุม………………………..........…………… 
…………….................................................เลขำนุกำร   

 (         ) 

ไดต้รวจสอบ
ลำยเซน็แลว้ 

ผูค้ ้ำประกนั  คนที ่ 3 
 บตัรประจ ำตวั มก./บตัรประชำชน    
 เลขที…่………………………….…. 
 วนัออกบตัร………………………… 
 วนัหมดอำยุ……………………… 

วนิิจฉยัโดยคณะกรรมกำรเงนิกู้ 
ในกำรประชุมครัง้ที่…………………วนัที…่…………… 
มตทิีป่ระชุม………………………..........…………… 
……………..............................................เลขำนุกำรเงนิกู้   

 (       ) 
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ค ำเตือนส ำหรับผู้ค  ำประกัน 
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ

สัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าหนังสือ
ค้ าประกัน 

การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ ากัด (ผู้ให้กู้) เพ่ือค้ าประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินเลขที่.......................................................ลงวันที่
....................................................ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ า กัด กับ 
........................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันจะมีความรบัผิดต่อผู้ใหกู้้ในสาระส าคัญ ดังนี ้

ข้อ 1. ผู้ค  ำประกันต้องรับผิดตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำกู้เงินตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น 
ข้อ 2.ผู้ค  ำประกันต้องรับผิดต่อผู้ ให้กู้ภำยในวงเงินที่ผู้กู้ค้ำงช ำระตำมสัญญำกู้

เงินและต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกด้วย 
ข้อ3.ผู้ค  ำประกันต้องรับผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 681 
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ  ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน ผู้

ค้ าประกันได้รับทราบค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ค้ าประกัน
(..........................................................................)  

ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ค้ าประกัน
(................................................................ ..........) 

ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ค้ าประกัน
(..........................................................................)  

ลงชื่อ..............................................................พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก....................)   
(...........................................................................) 

ตามมติคณะกรรมการด าเนินการครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 




