คําขอใหธนาคารออก หรือตออายุหนังสือค้ําประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส (ผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
e - Government Procurement)
ที่ _____________________________________________
วันที่ __________________________________________
ขาพเจา _________________________________________________ โดย ______________________________________
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ _______ ซอย _____________________ หมูที่ _______ ถนน __________________________________
แขวง/ตําบล ________________________ เขต/อําเภอ ___________________________ จังหวัด_________________________
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอ” ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวตอ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้ จะเรียกวา “ธนาคาร”
โดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูขอมีความประสงค2จะขอใหธนาคารดําเนินการ
[ ] ออกหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ในนามของธนาคาร เพื่อค้ําประกัน _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ภายในวงเงินค้ําประกัน ____________________________________________________________________________________
(_____________________________________________________________________________________) เพื่อเป:นหลักประกัน
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
[ ] ตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ของธนาคาร เลขที่ ________________ ฉบับลงวันที่ ___________________
ใหไวตอ ______________________________________________________________ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับหนังสือค้ํา
ประกัน” ผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส2 (e-Government Procurement) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ระบบe-GP”
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการค้ําประกันนับตั้งแต ________________________ จนถึง _______________________
ขอ 2. ผูขอตกลงและยอมรับวา คําขอฉบับนี้ เป:นการที่ผูขอขอใหธนาคารดําเนินการค้ําประกันตามที่กลาวขางตน ตามการแจงจากผูรับ
หนังสือค้ําประกันผานระบบ e-GP
ทั้งนี้ การพิจารณาการค้ําประกันใหแกผูขอหรือไมเพียงใด ใหเป:นดุลยพินิจของธนาคารที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และธนาคารขอสงวน
สิทธิที่จะค้ําประกันหรือไมค้ําประกันใหแกผูขอหรือไมก็ได โดยธนาคารจะแจงผลการพิจารณาการค้ําประกันใหผูขอทราบผานวิธีการที่
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการแจงผานทาง e-mail หรือทาง sms อนึ่ง ผูขอตกลงยอมรับผลการพิจารณา
การค้ําประกันของธนาคารทุก ประการ โดยจะไมถือวาการกระทําของธนาคารไดกอใหเกิดความเสียหายตอผูขอ ทั้งยอมสละสิทธิที่จ ะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากธนาคารโดยสิ้นเชิงทุกประการ
ขอ 3 ผู ขอตกลงชํ าระคาธรรมเนี ย มการออก/ตออายุ หนั ง สื อค้ํ าประกั นทางอิ เล็ กทรอนิ กส2 ใหแกธนาคารในอั ตรารอยละ__________
(_________________) ตอปS โดยเริ่มคํานวณนับตั้งแตวันที่หนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 มีผลบังคับใช/วันที่ตออายุหนังสือค้ํา
ประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 (แลวแตกรณี) หรือวันที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน ไปจนถึงวันที่
ครบกําหนดระยะเวลาในการค้ําประกัน โดยผูขอตกลงชําระเป:นการลวงหนาครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ธนาคารออก/ตออายุหนังสือค้ําประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส2 แลวแตกรณี
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อนึ่ง ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาค้ําประกันตามหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2แลว หากธนาคารยังไมไดรับแจงคืน
หนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ผานทางระบบ e-GP ผูขอตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในคําขอฉบับนี้ใหแกธนาคารตอไป
โดยชําระเป:นการลวงหนาสําหรับชวงระยะเวลาทุก 3 (สาม) เดือน ชําระครั้งแรกในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาค้ําประกันตามที่ระบุในหนังสือค้ํา
ประกันทางอิเล็กทรอนิกส2
ในการคํานวณคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ดังกลาว หากจํานวนเงินที่จะตองชําระแตละคราว
ต่ํากวา 500.00 บาท (หารอยบาทถวน) ผูขอตกลงชําระใหแกธนาคารเป:นจํานวน 500.00 บาท (หารอยบาทถวน) และหากระยะเวลาค้ํา
ประกันตามหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2มีระยะเวลาเป:นเศษของเดือน ผูขอตกลงใหถือวาและนับวาเศษของเดือนเป:นหนึ่งเดือนเต็ม
นอกจากคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2แลว ผูขอตกลงเป:นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การออกหรือตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 ตามที่ไดรับแจงจากธนาคาร โดยชําระพรอมกับการชําระคาธรรมเนียมการออก/ตอ
อายุหนังสือค้ําประกันดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ ผูขอตกลงรับทราบวา ในกรณีที่ธนาคารไมไดรับคาธรรมเนีย มการออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิก ส2 และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการออกหรือตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ภายในระยะเวลาที่กําหนด ธนาคารมีสิทธิแจงปฏิเสธการค้ํา
ประกันตอผูรับหนังสือค้ําประกัน อยางไรก็ตาม หากธนาคารไดออกหรือตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ใหแกผูขอไปกอนที่จะ
ไดรับชําระคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการออกหรือตออายุหนังสือค้ํา
ประกันทางอิเล็กทรอนิกส2แลว ผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 และคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการออกหรือตออายุหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 พรอมดวยดอกเบี้ยใหแกธนาคาร คํานวณนับตั้งแตวันที่ธนาคารออกหรือตออายุ
หนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2จนถึงวันที่ผูขอไดชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวใหแกธนาคารจนครบถวน
อนึ่ง ผูขอยอมรับวาธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตามที่ระบุขางตนไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไมจําเป:นตอง
แจงใหผูขอทราบลวงหนา และไมตองชี้แจงเหตุผลแตอยางใด และผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมใหแก
ธนาคาร โดยจะไมโตแยงคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 4. ในกรณีที่ธนาคารถูกเรียกรองใหรับผิดชดใชเงินตามภาระภายใตหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 ไมวาจะเป:นการเรียกรองจาก
ผูรับหนังสือค้ําประกัน หรือบุคคลอื่นใดที่รับโอนสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2มาจากผูรับหนังสือค้ําประกัน ผูขอตก
ลงใหธนาคารชําระเงินตามที่ถูกเรียกรองไดทันที โดยไมจําเป:นตองแจงใหผูขอทราบกอน หรือไมจําเป:นตองไดรับความยินยอมจากผูขอกอน
รวมทั้งผูขอสละสิทธิที่จะทักทวงคัดคานการจายเงินของธนาคาร แมวาผูขอ หรือ____________________________________________
หรือธนาคารจะมีขอตอสูที่จะยกขึ้นตอสูเกี่ยวกับความไมสมบูรณ2ของหนาที่ เอกสาร ความรับผิดตามสัญญา หรือขอตอสูอื่นใดก็ตาม และ
หากธนาคารไดจายเงินไปแทนผูขอแลวโดยไมยกขอตอสูเหลานั้นขึ้นตอสู ผูขอตกลงวาจะไมยกขอตอสูนั้นเป:นเหตุขึ้นปฏิเสธความรับผิดที่จะไม
ชดใชเงินใหแกธนาคารไมวาดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อธนาคารไดชําระเงินตามวรรคแรกไปแลว ไมวาจะเป:นการชําระครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ผูขอตกลงที่จะชดใชใหแกธนาคารตาม
จํานวนเงินดังกลาวจนครบถวนในทันทีที่ไดรับแจงจากธนาคาร
ขอ 5. ผูขอตกลงรับภาระและชดใชคาธรรมเนียม คาอากร คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณีของธนาคารในการออกหนังสือค้ําประกัน
การชําระเงินตามภาระภายใตหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2 การขออนุญาตค้ําประกันดวยสกุลเงินตางประเทศ และ/หรือการสงเงินไป
ชําระเป:นสกุลเงินตางประเทศจากทางราชการ ผลตาง และ/หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากความแตกตาง หรือผันผวนของสกุลเงิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับเงินสกุลบาทในการค้ําประกัน และ/หรือการชําระเงินแบบตางๆ ตลอดจนดอกเบี้ย คาใชจาย และ
คาเสียหายใดๆ อันพึงเกิดขึ้นกับธนาคารในการดําเนินการตามคําขอฉบับนี้ใหแกธนาคารจนครบถวน พรอมทั้งดอกเบี้ยนับแตวันที่ธนาคารได
จายเงินนั้นๆ เป:นตนไป จนถึงวันที่ผูขอไดชําระใหแกธนาคารจนครบถวน
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อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ผูขอจะตองชําระใหแกธนาคารภายใตภาระตามคําขอฉบับนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารคิดในอัตรา
เทากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละขณะเวลา ซึ่งในขณะนี้เทากับอัตรารอยละ _______ (______________) ตอ
ปS แตตอไปอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารประกาศกําหนดเป:นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชดุลยพินิจหักเงินจํานวนใดๆ
ที่ผูขอเป:นเจาของ หรือเป:นเจาหนี้ธนาคารในขณะนี้ และ/หรือในภายหนา เพื่อชําระคาธรรมเนียม คาเสียหาย คาใชจาย เงินที่ธนาคารได
ชําระไปตามที่ถูกเรียกรองภายใตภาระการค้ําประกัน และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดที่ผูขอตองชําระใหแกธนาคาร โดยไมจําเป:นตองแจงใหผูขอ
ทราบ
ขอ 6. ในกรณีที่เป:นการออกหนังสือค้ําประกันทางอิเล็กทรอนิกส2ในสกุลเงินตราตางประเทศ และมีการผิดนัดชําระเงิน และ/หรือผิดขอกําหนด
หรือเงื่อนไขใดภายใตคําขอฉบับนี้ ผูขอตกลงใหเป:นสิทธิและดุลยพินิจของธนาคารโดยลําพัง ไมวาในขณะใดหลังจากเหตุดังกลาว ในการ
เปลี่ยนสกุลเงินที่ผูขอมีภาระตองชําระใหแกธนาคารภายใตคําขอฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเป:นสกุลเงินบาท
ได โดยไมตองขอความยินยอมจากผูขออีก ซึ่งในกรณีนี้ ผูขอตกลงใหถือวายอดเงินที่คางชําระที่เคยเป:นสกุลเงินตางประเทศใหเปลี่ยนเป:นสกุล
เงินบาท และผูขอยินยอมเสียดอกเบี้ยบนเงินบาทที่แปลงมาดังกลาวตามอัตราที่กลาวในขอ 5 ขางตน
ขอ 7. ในกรณีที่มีการจํานอง และ/หรือจํานําทรัพย2สินเป:นประกัน หากธนาคารบังคับจํานอง และ/หรือบังคับจํานําเอาทรัพย2นั้นขายทอด
ตลาดไดเงินสุทธิไมพอชําระหนี้ หรือในกรณีที่ธนาคารเอาทรัพย2ที่จํานองหลุดเป:นสิทธิ และราคาทรัพย2ที่จํานองต่ํากวาภาระหนี้ที่ผูขอมีอยูตอ
ธนาคารภายใตคําขอฉบับนี้อยูเทาใด ผูขอตกลงชําระหนี้ที่ขาดจํานวนนั้นจากทรัพย2สินอื่นของผูขอแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 8. ผูขอตกลงยินยอมใหธนาคารตรวจสอบ และใชขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของผูขอซึ่งไดมีการรวบรวมไวที่บริษัท ระบบขอมูลเครดิตกลาง
จํากัด หรือนิติบุคคลใดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขอมูล หรือนิติบุคคลใดที่มีขอสัญญาอยูกับธนาคาร ทั้งนี้ ผูขอตกลงที่จะไม
เพิกถอนความยินยอมดังกลาว ไมวากรณีใดๆ และตกลงสละสิทธิเรียกรอง หรือฟ_องรองตอธนาคารอันสืบเนื่องจากการใชขอมูลดังกลาว
ขางตน
ขอ 9. ผูขอตกลงและใหถือวา รายการ ขอความ หรือขอมูลใดๆ ที่ใชในการติดตอระหวางธนาคารกับผูรับหนังสือค้ําประกันดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ผานระบบ e-GP เป:นรายการ ขอความ และขอมูลที่มีผลผูกพันผูขอภายใตขอกําหนด และเงื่อนไขที่ระบุไวในคําขอฉบับนี้ และ
มีผลผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวของในทุกกรณี
ขอ 10. ผูขอตกลงและยอมรับวา การลาชา หรือการงดเวนใดๆ ในการใชสิทธิตามกฎหมาย หรือตามคําขอฉบับนี้ของธนาคาร ไมถือวา
ธนาคารสละสิทธิ หรือใหความยินยอมในการผิดนัด/ผิดสัญญาของผูขอแตอยางใด
เพื่อเป:นหลักฐาน ผูขอจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเป:นสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ปS ที่ระบุขางตน

__________________________________________________ ผูขอ
(
)

______________________________________________พยาน
(
)

________________________________________พยาน
(
)

_______________________________________________________________________________________________
ธนาคารไดออกหนังสือค้ําประกันเลขที่ ____________________________ ลงวันที่ _______________________________
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