คําขอให้ธนาคารออก หรือต่ออายุหนังสือคํา้ ประกัน
ที_่ ____________________________________________
วันที่ __________________________________________
ข้าพเจ้า __________________________________________________ โดย _______________________________________
_______________________________________สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ __________ ซอย ____________________________
หมูท่ ่ี ______ ถนน ______________________ แขวง/ตําบล __________________ เขต/อําเภอ _______________________
จังหวัด_________________________ ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผูข้ อ” ขอทําหนังสือฉบับนี้ไว้ตอ่ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1

ผูข้ อมีความประสงค์จะขอให้ธนาคารดําเนินการ
[ ] ออกหนังสือคํ้าประกันในนามของธนาคาร เพือ่ คํ้าประกัน ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
ภายในวงเงินคํ้าประกัน ______________________________________________________________________
(_______________________________________________________________________________________)
เพือ่ เป็ นหลักประกัน ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
[ ] ต่ออายุหนังสือคํา้ ประกันของธนาคาร เลขที่ _______________________ ฉบับลงวันที่ ______________________
ให้ไว้ต่อ _____________________________________________________________________________________
ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผูร้ บั หนังสือคํ้าประกัน” โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการคํ้าประกัน
[ ] นับตัง้ แต่ _____________________________________ จนถึง ______________________________________
[ ] นับตัง้ แต่ ______________________________________ จนกว่าหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจะหมดภาระผูกพัน
[ ] _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ข้อ 2

ผูข้ อตกลงชําระค่าธรรมเนียมการออก/ต่ออายุหนังสือคํ้าประกันให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ _____ (____________) ต่อปี
โดยคํานวณดังนี้
[ ] ในกรณีทห่ี นังสือคํ้าประกันเป็ นแบบมีกาํ หนดระยะเวลาสิน้ สุดทีแ่ น่นอน เริม่ คํานวณนับตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือคํ้าประกันมีผล
บังคับใช้/วันทีต่ ่ออายุหนังสือคํ้าประกัน (แล้วแต่กรณี) หรือวันทีธ่ นาคารออกหนังสือคํ้าประกัน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้
ก่อน ไปจน ถึงวันทีค่ รบกําหนดระยะเวลาในการคํ้าประกัน โดยผูข้ อตกลงชําระเป็ นการล่วงหน้าครัง้ เดียวทัง้ จํานวนในวันที่
ธนาคารออก/ต่ออายุหนังสือคํ้าประกัน แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ขู้ อไม่อาจนําต้นฉบับหนังสือคํ้าประกันมาคืนธนาคารภายในกําหนดระยะเวลาคํ้าประกันตามหนังสือคํ้าประ
กันได้ ผูข้ อตกลงทีจ่ ะชําระค่าธรรมเนียมตามทีก่ าํ หนดไว้ในคําขอฉบับนี้ให้แก่ธนาคารต่อไป โดยชําระเป็ นการล่วงหน้า
สําหรับช่วงระยะเวลาทุก 3 (สาม) เดือน ชําระครัง้ แรกในวันทีค่ รบกําหนดระยะเวลาคํ้าประกันตามทีร่ ะบุในหนังสือคํ้า
ประกัน
[ ] ในกรณีทห่ี นังสือคํ้าประกันเป็ นแบบไม่มกี าํ หนดระยะเวลาสิน้ สุดทีแ่ น่นอน เริม่ คํานวณนับตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือคํ้าประกันมี
ผลบังคับใช้/วันทีต่ ่ออายุหนังสือคํา้ ประกัน (แล้วแต่กรณี) หรือวันทีธ่ นาคารออกหนังสือคํ้าประกันแล้วแต่กรณีใดจะเกิด
ขึน้ ก่อน ไปจนกว่าธนาคารจะได้รบั แจ้งจากผูร้ บั หนังสือคํ้าประกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า ธนาคารพ้นจากภาระความรับ
ผิดทัง้ หมดตามหนังสือคํ้าประกัน หรือได้รบั ต้นฉบับหนังสือคํ้าประกันคืนแล้ว ทัง้ นี้ผขู้ อตกลงชําระค่าธรรมเนียมเป็ นการ
ล่วงหน้า โดย ชําระครัง้ แรกสําหรับระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ในวันทีธ่ นาคารออกหนังสือคํ้าประกัน และชําระครัง้ ต่อๆ ไป
สําหรับทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน โดยชําระในทุกวันทีค่ รบกําหนดแต่ละรอบระยะเวลา
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[ ] ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการออก/ต่ออายุหนังสือคํ้าประกันดังกล่าว หากจํานวนเงินทีจ่ ะต้องชําระแต่ละคราวตํ่ากว่า 500.00
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผูข้ อตกลงชําระให้แก่ธนาคารเป็ นจํานวน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และหากระยะเวลาคํ้า
ประกันตามหนังสือคํ้าประกันมีระยะเวลาเป็ นเศษของเดือน ผูข้ อตกลงให้ถอื ว่าและนับว่าเศษของเดือนเป็ นหนึ่งเดือนเต็ม
ทัง้ นี้ ผูข้ อยอมรับว่าธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุขา้ งต้นได้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร โดยไม่จาํ เป็ น
ต้องแจ้งให้ผขู้ อทราบล่วงหน้า และไม่ตอ้ งชีแ้ จงเหตุผลแต่อย่างใด และผูข้ อตกลงชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราทีม่ กี ารเปลีย่ น
แปลงใหม่ให้แก่ธนาคาร โดยจะไม่โต้แย้งคัดค้านใด ๆ ทัง้ สิน้
ข้อ 3.

ในกรณีทธ่ี นาคารถูกเรียกร้องให้รบั ผิดชดใช้เงินตามภาระภายใต้หนังสือคํ้าประกัน ไม่วา่ จะเป็ นการเรียกร้องจากผูร้ บั หนังสือ
คํ้าประกัน หรือบุคคลอื่นใดทีร่ บั โอนสิทธิเรียกร้องตามหนังสือคํ้าประกันมาจากผูร้ บั หนังสือคํ้าประกัน ผูข้ อตกลงให้ธนาคาร
ชําระเงินตามทีถ่ กู เรียกร้องได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผขู้ อทราบก่อน หรือไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากผูข้ อก่อน
รวมทัง้ ผูข้ อสละสิทธิทจ่ี ะทักท้วงคัดค้านการจ่ายเงินของธนาคาร แม้วา่ ผูข้ อหรือ_________________________________
หรือธนาคารจะมีขอ้ ต่อสู้ ทีจ่ ะยกขึน้ ต่อสูเ้ กีย่ วกับความไม่สมบูรณ์ของหน้าที่ เอกสาร ความรับผิดตามสัญญา หรือข้อต่อสูอ้ ่นื
ใดก็ตาม และหากธนาคารได้จา่ ยเงินไปแทนผูข้ อแล้วโดยไม่ยกข้อต่อสูเ้ หล่านัน้ ขึน้ ต่อสู้ ผูข้ อตกลงว่าจะไม่ยกข้อต่อสูน้ นั ้ เป็ น
เหตุขน้ึ ปฏิเสธความรับผิดทีจ่ ะไม่ชดใช้เงินให้แก่ธนาคารไม่วา่ ด้วยประการใดๆ ทัง้ สิน้
เมือ่ ธนาคารได้ชาํ ระเงินตามวรรคแรกไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ก็ตาม ผูข้ อตกลงทีจ่ ะชดใช้ให้แก่
ธนาคารตามจํานวนเงินดังกล่าวจนครบถ้วนในทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากธนาคาร

ข้อ 4.

ผูข้ อตกลงรับภาระและชดใช้คา่ ธรรมเนียม ค่าอากร ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามประเพณีของธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประ
กันการชําระเงินตามภาระภายใต้หนังสือคํ้าประกัน การขออนุญาตคํ้าประกันด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และ/หรือ การส่งเงิน
ไปชําระเป็ นสกุลเงินต่างประเทศจากทางราชการ ผลต่าง และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกต่าง หรือผันผวนของ
สกุลเงินและอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศกับเงินสกุลบาทในการคํ้าประกัน และ/หรือ การชําระเงินแบบต่างๆ ตลอด
จนดอกเบีย้ ค่าใช้จา่ ย และค่าเสียหายใดๆ อันพึงเกิดขึน้ กับธนาคารในการดําเนินการตามคําขอฉบับนี้ให้แก่ธนาคารจนครบ
ถ้วน พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ นับแต่วนั ทีธ่ นาคารได้จา่ ยเงินนัน้ ๆ เป็ นต้นไป จนถึงวันทีผ่ ขู้ อได้ชาํ ระให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
อัตราดอกเบีย้ สําหรับเงินทีผ่ ขู้ อจะต้องชําระให้แก่ธนาคารภายใต้ภาระตามคําขอฉบับนี้ ผูข้ อยินยอมให้ธนาคาร คิดในอัตราเท่า
กับอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดทีธ่ นาคารประกาศกําหนด ในแต่ละขณะเวลา ซึง่ ในขณะนี้เท่ากับอัตราร้อยละ ______(__________)
ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามทีธ่ นาคารประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทัง้ นี้ ผูข้ อยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิใช้ดุลย
พินิจหักเงินจํานวนใดๆ ทีผ่ ขู้ อเป็ นเจ้าของ หรือเป็ นเจ้าหนี้ธนาคารในขณะนี้ และ/หรือ ในภายหน้า เพือ่ ชําระค่าธรรมเนียม
ค่าเสียหาย ค่าใช้จา่ ย เงินทีธ่ นาคารได้ชาํ ระไปตามทีถ่ ูกเรียกร้องภายใต้ภาระการคํ้าประกัน และ/หรือ เงินจํานวนอื่นใดทีผ่ ขู้ อ
ต้องชําระให้แก่ธนาคาร โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผขู้ อทราบ

ข้อ 5.

ในกรณีทเ่ี ป็ นการออกหนังสือคํ้าประกันในสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีการผิดนัดชําระเงิน และ/หรือ ผิดข้อกําหนด หรือ
เงือ่ นไขใดภายใต้คาํ ขอฉบับนี้ ผูข้ อตกลงให้เป็ นสิทธิและดุลยพินิจของธนาคารโดยลําพัง ไม่วา่ ในขณะใดหลังจากเหตุดงั
กล่าว ในการเปลีย่ นสกุลเงินทีผ่ ขู้ อมีภาระต้องชําระให้แก่ธนาคารภายใต้คาํ ขอฉบับนี้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีธ่ นาคาร
เห็นสมควรเป็ นสกุลเงินบาทได้ โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูข้ ออีก ซึง่ ในกรณีน้ี ผูข้ อตกลงให้ถอื ว่ายอดเงินทีค่ า้ งชําระที่
เคยเป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้เปลีย่ นเป็ นสกุลเงินบาท และผูข้ อยินยอมเสียดอกเบีย้ บนเงินบาททีแ่ ปลงมาดังกล่าวตามอัตราที่
กล่าวในข้อ 4 ข้างต้น

ข้อ 6

ในกรณีทม่ี กี ารจํานอง และ/หรือ จํานําทรัพย์สนิ เป็ นประกัน หากธนาคารบังคับจํานอง และ/หรือ บังคับจํานําเอาทรัพย์นนั ้ ขาย
ทอดตลาดได้เงินสุทธิไม่พอชําระหนี้ หรือในกรณีทธ่ี นาคารเอาทรัพย์ทจ่ี าํ นองหลุดเป็ นสิทธิ และราคาทรัพย์ทจ่ี าํ นองตํ่ากว่า
ภาระหนี้ทผ่ี ขู้ อมีอยูต่ ่อธนาคารภายใต้คาํ ขอฉบับนี้อยูเ่ ท่าใด ผูข้ อตกลงชําระหนี้ทข่ี าดจํานวนนัน้ จากทรัพย์สนิ อื่นของผูข้ อแก่
ธนาคารจนครบถ้วน
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ข้อ 7

ผูข้ อตกลงยินยอมให้ธนาคารทําการตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อและข้อมูลเกีย่ วกับการใช้สนิ เชื่อของผูข้ อให้แก่หน่ วย
งาน/องค์กร/นิตบิ ุคคลใดๆ ทีม่ ขี อ้ สัญญาอยู่กบั ธนาคารซึง่ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูข้ อตกลงทีจ่ ะไม่ยกเลิกเพิกถอน
ความยินยอมนี้แต่ประการใด

ข้อ 8

ผูข้ อตกลงและยอมรับว่า การล่าช้า หรือการงดเว้นใดๆ ในการใช้สทิ ธิตามกฎหมาย หรือตามคําขอฉบับนี้ของธนาคาร ไม่ถอื
ว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการผิดนัด/ผิดสัญญาของผูข้ อแต่อย่างใด

เพือ่ เป็ นหลักฐาน ผูข้ อจึงได้ลงลายมือชือ่ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุขา้ งต้น
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______________________________________พยาน
(
)

___________________________________________พยาน
(
)

______________________________________________________________________________________________
ธนาคารได้ออกหนังสือคํ้าประกันเลขที่ ____________________________ ลงวันที่ _________________________________
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