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สัญญาทรัสต์รีซีท
สำหรับธนาคาร

B/L
S/G
D/O
สงมอบ
วันที่่…………………………………………………….โดย……………………………………………………………..
เรียน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

สำนัก/สาขา…………………………………………………………………………………………………….
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (ผูมีอำนาจกระทำการแทน/ผูรับมอบอำนาจ)
สำนักงานตั้งอยูที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขอรับสินเชื่อทรัสตรีซีทจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร”
และขอยืนยันตอธนาคารวา ขาพเจาไดรบั มอบเอกสารแสดงสิทธิในสินคา (Shipping Documents) ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “เอกสาร” ไปจากธนาคาร เพือ่ นำไป
ออกสินคาที่ไดสั่งซื้อไวแลว ดังรายละเอียดของสินคาและจำนวนหนี้ตามสัญญาทรัสตรีซีทตอไปนี้
.

..

… ….

รายละเอียดของสินคาและจำนวนหนี้ตามสัญญาทรัสตรีซีท
เลตเตอรออฟเครดิต / ตั๋วแลกเงินหรือเอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาเขา หมายเลข…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จำนวนเงิน

วันครบกำหนดชำระ

รายละเอียดของสินคา

เครื่องหมายหีบหอ

ชื่อเรือ

ขาพเจารับรองวากรรมสิทธิ์ในสินคาตาม “เอกสาร” เปนของธนาคารแตผูเดียว และการที่ธนาคารไดยินยอมใหขาพเจารับ “เอกสาร”
ไปนั้น เปนการกระทำเพื่อประโยชนของขาพเจาในการชำระหนี้ตามสัญญาทรัสตรีซีทใหแกธนาคาร และขอใหสัญญาตอธนาคารดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. เมื่อขาพเจาไดรับสินคาดังกลาวมาแลว ขาพเจาจะนำไปเก็บไวที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถนน………………………………………………………………………………………………………….. ตำบล/แขวง……………………………………………………………………………………………….. อำเภอ/เขต…………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด……………………………………………………………………………………… และขาพเจายอมเสียคาเชาคลังสินคา คาเก็บรักษาสินคา คาใชจายในการขอออกสินคา และคาอากรขาเขาของ
สินคาทั้งสิ้น และจะเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนของธนาคาร โดยไมเรียกรองคาตอบแทนจากธนาคาร และขอรับผิดชดใชแตเพียงผูเดียว ในความเสียหาย
บุบสลาย สูญหาย หรือเสื่อมราคาของสินคาดังกลาว รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลอื่นไมวาดวยเหตุใด
ขอ 2. เมื่อขาพเจาไดนำ “เอกสาร” ไปออกสินคา และในกรณีที่ขาพเจาไดนำสินคาไปเก็บไวที่คลังสินคา ขาพเจาจะนำใบรับของ
คลังสินคาซึ่งออกในนามธนาคารและใบประทวนสินคาไปมอบใหธนาคารทันที เวนแตธนาคารจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาขายสินคาดังกลาวได หรือกรณีที่สินคาดังกลาวถูกยึดอายัด ขาพเจาจะตองแจงใหธนาคารทราบทันที
ขอ 4. ในกรณีทข่ี า พเจาขายสินคาดังกลาว ไมวา จะขายในรูปสินคาวัตถุดบิ หรือในรูปสินคาสำเร็จรูป หรือนำสินคาวัตถุดบิ มาประกอบ
หรือผลิตแลวนำออกขาย หรือถึงแมวาขาพเจาจะมิไดนำสินคาออกขายก็ดี ขาพเจาจะตองนำเงินมาชำระคาสินคาตามจำนวนและในกำหนดเวลาที่ระบุไว
ตามรายละเอียดของสินคา และจำนวนหนี้ตามสัญญาทรัสตรีซีทขางตนใหแกธนาคาร โดยคำนวณเงินตราตางประเทศที่ระบุไวในรายละเอียดขางตน
เปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน (อัตราขาย) ที่ประกาศครั้งแรกของธนาคารในวันที่ครบกำหนดชำระ หรือ หากขาพเจามีขอตกลงกับธนาคารกำหนด
อัตราแลกเปลีย่ นไวเปนอยางอืน่ ขอใหใชอตั ราแลกเปลีย่ นตามขอตกลงนัน้ หรือ ในกรณีทข่ี า พเจาไมประสงคทจ่ี ะใชอตั ราแลกเปลีย่ น (อัตราขาย) ทีป่ ระกาศ
ครัง้ แรกของธนาคารและมิไดมขี อ ตกลงเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ นไวกบั ธนาคารเปนอยางอืน่ ขาพเจาตกลงยินยอมใหใชอตั ราแลกเปลีย่ น (อัตราขาย) ครัง้ สุดทาย
ของธนาคารในวันที่ครบกำหนดชำระ
NFSI 008-3 (1-06/60)
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ขาพเจาตกลงชำระดอกเบีย้ ใหแกธนาคารในจำนวนเงินทีร่ ะบุไวขา งตนทุกวันที่ 25 ของแตละเดือนในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีปกติ
ตามประกาศของธนาคารในขณะทำสัญญาฉบับนี้ นับจากวันทีล่ งในตัว๋ แลกเงินในกรณีทเ่ี ปนเลตเตอรออฟเครดิต หรือนับจากวันทีธ่ นาคารชำระเงินแทนขาพเจา
ในกรณีที่เปนตั๋วแลกเงินหรือเอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาเขา จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระ และยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท
ของขาพเจาที่มีอยูกับธนาคารเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยไดทันที โดยนำหลักเกณฑการคำนวณเงินตางประเทศเปนเงินบาทตามที่ระบุไวในวรรคแรกมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หากขาพเจาไมชำระหนี้เงินตามที่ระบุไวในวรรคแรกในวันครบกำหนดชำระ ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารคำนวณหนี้
เงินตราตางประเทศดังกลาวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑที่ระบุไวในวรรคแรก และยินยอมชำระดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินตามที่ระบุไว
ในวรรคแรกในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ ที่ธนาคารประกาศกำหนดเปนคราวๆ ไป นับแตวันครบกำหนดชำระ จนกวาขาพเจาจะชำระหนี้
ตามสัญญานี้ใหแกธนาคารครบถวน รวมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้ตามสัญญานี้ทุกประการ
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาทำสัญญาทรัสตรีซีทกับธนาคารกอนวันที่ตั๋วแลกเงินหรือเอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาเขา (ไมมีเลตเตอร
ออฟเครดิต) ถึงกำหนดชำระเงิน ขาพเจาตกลงชำระคาธรรมเนียมการผูกพันเพื่อจายเงิน (Engagement fee) ใหแกธนาคารเปนเงินบาท ในอัตราและ
ตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด นับจากวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญาทรัสตรีซีทจนถึงวันที่ธนาคารชำระเงินแทนขาพเจา
ขอ 6. ธนาคารมีสิทธิเรียกใหขาพเจาชำระหนี้ทรัสตรีซีทบางสวน หรือ ทั้งหมดกอนถึงวันครบกำหนดชำระตามรายละเอียดขางตน
เมือ่ ใดก็ไดหากธนาคารเห็นสมควร โดยคำนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท โดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น (อัตราขาย) ทีป่ ระกาศครัง้ แรกของธนาคารในวันที่
ชำระเงิน หรือหากขาพเจามีขอตกลงกับธนาคารกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเปนอยางอื่น ก็ขอใหธนาคารใชอัตราแลกเปลี่ยนตามขอตกลงนั้นเปนพื้นฐาน
ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีทข่ี า พเจาประสงคจะชำระหนีท้ รัสตรซี ที บางสวน หรือทัง้ หมดกอนถึงวันครบกำหนดชำระ ขาพเจาจะแจงใหธนาคารทราบ
ทางโทรสาร และจะจัดสงตนฉบับใหแกธนาคารโดยมิชักชา ทั้งนี้การคำนวณเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทใหใชอัตราแลกเปลี่ยน (อัตราขาย) ตามที่
ขาพเจาตกลงกับธนาคาร
เมื่อขาพเจาแจงความประสงคในการชำระหนี้ทรัสตรีซีทบางสวน หรือทั้งหมดกอนถึงวันครบกำหนดชำระแลว หากขาพเจา
ไมสามารถชำระหนี้ภายในวันที่ไดแจงแกธนาคารและธนาคารไดรับความเสียหาย ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกธนาคารอันเนื่องจากผลตาง
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมโตแยงแตประการใดและยินยอมใหธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูกับธนาคารเพื่อชำระคาเสียหายไดทันที
ขอ 7. ในกรณีที่ขาพเจาไมชำระเงินตามรายละเอียดขางตนเมื่อถึงกำหนดชำระ หรือในกรณีดังตอไปนี้
7.1 เมื่อขาพเจาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งที่ระบุไวในสัญญานี้
7.2 เมื่อปรากฏวา หลักฐาน หนังสือ ขอรับรอง หรือ “เอกสาร” ใดที่ขาพเจามอบใหแกธนาคารมีขอความเท็จ หรือ เปน
“เอกสาร” ปลอม หรือไมมีผลบังคับตามกฎหมาย
7.3 เมื่อขาพเจาถูกฟองรองดำเนินคดี หรือ มีเหตุการณอื่นใดที่ธนาคารเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการดำเนินการ
หรือสถานะการเงินของขาพเจา
7.4 เมื่อขาพเจาตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือถูกพิทักษทรัพย หรือถูกเจาพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย
7.5 เมื่อขาพเจาผิดนัดชำระหนี้สินอื่นๆ ที่มีอยูตอธนาคาร
7.6 เมื่อสินคาดังกลาวเกิดความเสียหาย บุบสลาย สูญหายหรือเสื่อมราคา ไมวาดวยเหตุใด
7.7 เมื่อขาพเจาไมทำประกันภัยสินคาตามขอ 12
ในกรณีดงั กลาวขางตน ขาพเจายินยอมใหธนาคารถือวาขาพเจาตกเปนผูผ ดิ นัดผิดสัญญา โดยถือเปนการผิดนัดในเงินทุกจำนวน
ดังกลาวขางตน และใหถือวาเงินทุกจำนวนดังกลาวถึงกำหนดชำระทันที โดยธนาคารไมจำตองแจงใหขาพเจาทราบ ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงใหธนาคารมีสิทธิ
นำสินคากลับไปสูก ารครอบครองของธนาคาร และ/หรือยึดเงินทีข่ ายสินคาไดทง้ั หมดโดยไมตอ งแจงใหขา พเจาทราบลวงหนาตลอดจนรับผิดชดใชคา เสียหาย
ทั้งหลายในบรรดาที่ธนาคารจะไดรับอันเนื่องจากการผิดนัดผิดสัญญาของขาพเจา รวมทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรอง ทวงถาม ดำเนินคดี และ
การบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวน
ขอ 8. ในกรณีธนาคารเรียกใหขาพเจาชำระหนี้กอนกำหนดตามขอ 6 หรือ ในกรณีที่ขาพเจาตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญาตามขอ 7
ขาพเจาตกลงยินยอมดังตอไปนี้
8.1 ใหธนาคารคิดดอกเบีย้ ในจำนวนเงินทีค่ า งชำระดังกลาว นับแตวนั ทีธ่ นาคารใชสทิ ธิเรียกรองตามขอ 6 หรือ วันทีข่ า พเจา
ตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญาตามขอ 7 ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศกำหนดใชในขณะนั้น จนกวาจะชำระหนี้คืนใหแกธนาคาร
จนครบถวน
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ทั้งนี้หากธนาคารไดประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวขึ้นใหม ขาพเจายินยอมให
ธนาคารคิดดอกเบีย้ เอาจากขาพเจาไดในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผดิ นัดชำระหนีต้ ามทีธ่ นาคารไดประกาศใชบงั คับใหมไดทนั ทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ไป
โดยธนาคารไมจำตองแจงการเปลี่ยนแปลงใหขาพเจาทราบแตอยางใด
8.2 ใหธนาคารหักบัญชีเงินฝากทุกประเภทของขาพเจาที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ไดทันที
8.3 ใหธนาคารนำหนี้ที่คางชำระดังกลาวเขาเปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชี โดยถือเสมือนวาขาพเจาไดขอเบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารและเปนหนีท้ ข่ี า พเจาจะตองชำระใหแกธนาคารพรอมดอกเบีย้ ตามขอตกลงทีร่ ะบุไวในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี หรือคำขอเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
แลวแตกรณี
ขอ 9. ในกรณีที่ธนาคารเรียกใหขาพเจาชำระหนี้กอนกำหนดตามขอ 6 หรือในกรณีที่ขาพเจาตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญาตามขอ 7
และขาพเจายังขายสินคาไมหมด หากธนาคารมีความประสงคจะใหขาพเจาสงมอบสินคาที่เหลือ ขาพเจาจะตองสงมอบสินคาคืนใหแกธนาคารทันที
ไมวาสินคานั้นจะไดนำไปประกอบเปนวัตถุอื่นแลวหรือไมก็ตามโดยจะไมเรียกรองคาเชาโกดัง, คาออกสินคา, คาอากรขาเขา, เงิน หรือคาตอบแทนใดๆ
จากธนาคาร และธนาคารมีสิทธินำสินคาที่ไดรับมอบมานี้ออกขายตามวิธีการและในราคาที่ธนาคารเห็นสมควร โดยขาพเจาจะไมโตแยงแตอยางใดทั้งสิ้น
หากขายไดเงินสุทธิหลังจากหักคาธรรมเนียม คาใชจายตางๆ แลวไมพอชำระหนี้ที่คางชำระอยูตามสัญญาทรัสตรีซีท ขาพเจายอมชำระหนี้ในสวนที่ยัง
คางชำระใหจนครบถวนพรอมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศกำหนด
ขอ 10. ในกรณีที่ธนาคารไดใหสินเชื่อทรัสตรีซีทแกขาพเจา ไมวาเพื่อชำระเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต หรือตามตั๋วแลกเงินหรือ
เอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาเขา ขาพเจาตกลงยินยอมชำระหนี้ใหแกธนาคารตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ระบุไวในรายละเอียดขางตนจนครบถวนโดย
ไมมีเงื่อนไขหรือขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น เปนตนวา เอกสารการสงสินคาและ/หรือสินคาเสียหาย หรือสูญหายบางสวน หรือ
ทั้งหมด เนื่องมาจากเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัย หรือ “เอกสาร” มีขอกำหนดหรือเงื่อนไขไมตรงกับขอกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขที่ระบุไวในเลตเตอร
ออฟเครดิต หรือในคำขอเปดเลตเตอรออฟเครดิตหรือเอกสารใดที่เกี่ยวของ หรือไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
ขอ 11. ขาพเจาจะไมนำ “เอกสาร” และ/หรือ สินคาไปกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ยังเปนหนี้ทรัสตรีซีทฉบับนี้อยู
ตอธนาคาร
ขอ 12. ขาพเจาตกลงนำสินคาดังกลาวประกันภัยไวกบั บริษทั ประกันภัยทีธ่ นาคารเห็นชอบตามรายละเอียดและวงเงินประกันทีธ่ นาคาร
เห็นชอบ ซึ่งตองไมนอยกวาจำนวนเงินที่ระบุไวในรายละเอียดขางตน โดยกำหนดใหธนาคารเปนผูรับประโยชน และขาพเจาเปนผูชำระคาเบี้ยประกันเอง
ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงมอบสำเนากรมธรรมประกันภัยใหธนาคารเก็บไวภายในกำหนด 30 วัน นับแตวันทำสัญญานี้
ภายใตบงั คับของสัญญาขอ 7.7 หากขาพเจาไมทำสัญญาประกันภัยสินคาดังกลาว ตามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารเห็นชอบ หรือไมยอม
ชำระคาเบี้ยประกันไมวางวดหนึ่งงวดใด ธนาคารมีสิทธิที่จะทำสัญญาประกันภัยโดยระบุใหธนาคารเปนผูรับประโยชน และ/หรือ ชำระคาเบี้ยประกันแทน
ขาพเจา และขาพเจาจะตองชำระคาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการเอาประกันภัยสินคาดังกลาวใหแกธนาคารทันที และยินยอมใหธนาคาร
มีสทิ ธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของขาพเจาเพือ่ ชำระคาเบีย้ ประกัน คาธรรมเนียมและคาใชจา ยดังกลาวได หากธนาคารไมสามารถหักเงินดังกลาว
จากบัญชีเงินฝากของขาพเจาได ขาพเจาตกลงยินยอมใหถอื วาเงินทีธ่ นาคารไดทดรองจายแทนขาพเจาไปกอนนัน้ เปนหนีท้ ข่ี า พเจาตองชำระคืนใหแกธนาคาร
ภายใตสัญญาฉบับนี้ดวย
อนึ่ง ขาพเจาขอใหสัญญาวา เมื่อไดระบุใหธนาคารเปนผูรับประโยชนในการเอาประกันภัยดังกลาวแลว ขาพเจาจะไม
เปลี่ยนแปลงแกไขผูรับประโยชนจากธนาคารเปนบุคคลอื่นตลอดระยะเวลาที่ขาพเจายังมิไดชำระหนี้ตามสัญญาทรัสตรีซีทฉบับนี้ใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 13. ในกรณีที่ขาพเจาขอรับสินเชื่อทรัสตรีซีทจากธนาคารเปนเงินบาท ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะนำเงินมาชำระคืนใหแกธนาคาร
ตามจำนวนและในกำหนดเวลาที่ระบุไวในรายละเอียดของสินคา และจำนวนหนี้ตามสัญญาทรัสตรีซีทขางตน โดยตกลงยินยอมมิใหธนาคารนำหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทที่ระบุไวในขอ 4 วรรคแรก และขอ 6 ของสัญญาทรัสตรีซีทฉบับนี้มาใชบังคับ

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ผูใหสัญญา
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..พยาน

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..พยาน

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

(………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
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สัญญาค้ำประกัน
วันที่่…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ที่อยูเลขที่ …………………………………………………………………………………….
.

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

ตกลงยินยอมเปนผูค้ำประกันโดยยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในการปฏิบัติตามสัญญาทรัสตรีซีทที่มีอยูกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขางตน โดยไมมีเงื่อนไขขอตอสูหรือขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น และขอสละสิทธิ
ทัง้ หลายตามทีร่ ะบุไวในมาตรา 694 และ 697 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทัง้ ยอมรับรูแ ละตกลงยินยอมดวยในการทีธ่ นาคารจะขยายผอนเวลา
หรือ ผอนผันการปฏิบัติตามขอกำหนด หรือเงื่อนไขในสัญญาทรัสตรีซีทขางตนใหแก ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

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

หรือเปลี่ยนแปลงแกไข ขอกำหนด หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาทรัสตรีซีทขางตน
อนึ่ง ขาพเจาจะไมบอกเลิกการค้ำประกันตามสัญญานี้จนกวาธนาคารจะไดรับชำระหนี้ทรัสตรีซีทดังกลาวครบถวน

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูค้ำประกัน
(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

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

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