คําขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
(ใหไวตอกรมศุลกากร เพื่อเปนหลักประกันคาภาษีเกี่ยวกับสินคาเขา)

ที่ _______________________________________
วันที่_____________________________________
ขาพเจา ______________________________________________โดย_____________________________________________
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ __________ ซอย __________________________หมูที่ ______ ถนน _____________________________
แขวง/ตําบล________________________ เขต/อําเภอ ________________________ จังหวัด __________________________
ซึ่ง ตอไปนี้จ ะเรีย กวา “ผู ขอ” ขอทํา หนัง สือฉบับนี้ ไวตอ ธนาคารเพื่อ การสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย ซึ่ง ตอไปนี้จ ะเรีย กวา
“ธนาคาร” โดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูขอมีความประสงค9จะขอใหธนาคารดําเนินการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน_________________________________
______________________________________________________________________________________________
ภายในวงเงินค้ําประกัน _________________________ บาท (____________________________________________)
ไวตอกรมศุลกากร นับตั้งแต ___________________________________ ไปจนกวาหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะหมด
ภาระผูกพัน เพื่อเปนหลักประกันการชําระภาษีอากร เงินเพิ่ม และหนี้อุปกรณ9อื่นๆ ตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับ
การนํา ______________________________________________________________________________________
เขามาในราชอาณาจักร จํานวน _____________________________________________________________________
ขนสงโดย __________________________________________________เมื่อวันที่ ____________________________
ตามที่ปรากฎรายละเอียดในใบขนสินคาเลขที่ ____________________________________________________________
ทึ่ไดยื่นไวตอกรมศุลกากร เมื่อวันที่ ____________________________________________________________________
ขอ 2 ผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันใหแกธนาคารในอัตรารอยละ _________ (___________) ตอป? เริ่ม
คํานวณนับตั้งแตวันที่หนังสือค้ําประกันมีผลบังคับใช หรือวันที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน ไป
จนกวาธนาคารจะไดรับแจงจากกรมศุลกากรเปนลายลัก ษณ9อักษรวาธนาคารพนจากภาระความรับผิดทั้งหมดตามหนังสือค้ํา
ประกัน หรือไดรับตนฉบับหนังสือค้ําประกันคืนแลว โดยผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมเปนการลวงหนาสําหรับทุกรอบระยะเวลา
1 (หนึ่ง) ป? ชําระครั้งแรกในวันที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
ในการคํานวณคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันดังกลาว หากระยะเวลาค้ําประกันตามหนังสือค้ําประกันมีระยะเวลาเปน
เศษของเดือน ผูขอตกลงใหถือวาและนับวาเศษของเดือนเปน 3 (สาม) เดือนเต็ม
ทั้งนี้ ผูขอยอมรับวาธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตามที่ระบุขางตนไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไมจําเปนตอง
แจงใหผูขอทราบลวงหนา และไมตองชี้แจงเหตุผลแตอยางใด และผูขอตกลงชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม
ใหแกธนาคาร โดยจะไมโตแยงคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 3 ในกรณีที่ธนาคารถูก เรีย กรองใหรับผิดชดใชเงินตามภาระภายใตหนัง สือค้ําประกัน ผูขอตกลงใหธนาคารชําระเงินตามที่ถูก
เรียกรองไดทันที โดยไมจําเปนตองแจงใหผูขอทราบกอน หรือไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูขอกอน รวมทั้งผูขอสละสิทธิ
ที่จะทักทวงคัดคานการจายเงินของธนาคาร แมวาผูขอหรือ __________________________________________________
หรือธนาคารจะมีขอตอสูที่จะยกขึ้นตอสูกรมศุลกากร หรือขอตอสูอื่นใดก็ตาม และหากธนาคารไดจายเงินไปแทนผูขอแลวโดยไม
ยกขอตอสูเหลานั้นขึ้นตอสู ผูขอตกลงวาจะไมยกขอตอสูนั้นเปนเหตุขึ้นปฏิเสธความรับผิดที่จะไมชดใชเงินใหแกธนาคารไมวาดวย
ประการใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อธนาคารไดชําระเงินตามวรรคแรกไปแลว ไมวาจะเปนการชําระครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ผูขอตกลงที่
จะชดใชใหแกธนาคารตามจํานวนเงินดังกลาวจนครบถวนในทันทีที่ไดรับแจงจากธนาคาร
ขอ 4 ผูขอตกลงรับภาระและชดใชคาธรรมเนียม คาอากร คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณีของธนาคารในการออกหนังสือค้ํา
ประกันการชําระเงินตามภาระภายใตหนังสือค้ําประกัน ตลอดจนดอกเบี้ย คาใชจายและคาเสียหายใดๆ อันพึงเกิดขึ้นกับธนาคาร
ในการดําเนินการตามคําขอฉบับนี้ใหแกธนาคารจนครบถวน พรอมทั้งดอกเบี้ยนับแตวันที่ธนาคารไดจายเงินนั้นๆ เปนตนไป จนถึง
วันที่ผูขอไดชําระใหแกธนาคารจนครบถวน
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ขอ 5 อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ผูขอจะตองชําระใหแกธนาคารภายใตภาระตามคําขอฉบับนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารคิดในอัตราเทากับ
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศกําหนดในแตละขณะเวลา ซึ่งในขณะนี้เทากับอัตรารอยละ _______ (___________) ตอ
ป? แตตอไปอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารประกาศกําหนดเปนคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชดุลยพินิจหักเงิน
จํานวนใดๆ ที่ผูขอเปนเจาของ หรือเปนเจาหนี้ธนาคารในขณะนี้ และ/หรือในภายหนา เพื่อชําระคาธรรมเนีย ม คาเสีย หาย
คาใชจาย เงินที่ธนาคารไดชําระไปตามที่ถูกเรียกรองภายใตภาระการค้ําประกัน และ/หรือเงินจํานวนอื่นใดที่ผูขอตองชําระใหแก
ธนาคาร โดยไมจําเปนตองแจงใหผูขอทราบ
ขอ 6 ในกรณีที่มีการจํานอง และ/หรือจํานําทรัพย9สินเปนประกัน หากธนาคารบังคับจํานอง และ/หรือบังคับจํานําเอาทรัพย9นั้นขาย
ทอดตลาดไดเงินสุทธิไมพอชําระหนี้ หรือในกรณีที่ธนาคารเอาทรัพย9ที่จํานองหลุดเปนสิทธิและราคาทรัพย9ที่จํานองต่ํากวาภาระ
หนี้ที่ผูขอมีอยูตอธนาคารภายใตคําขอฉบับนี้อยูเทาใด ผูขอตกลงชําระหนี้ที่ขาดจํานวนนั้นจากทรัพย9สินอื่นของผูขอแกธนาคารจน
ครบถวน
ขอ 7 ผูขอยินยอมใหธนาคารทําการตรวจสอบ และเปHดเผยขอมูลของผูขอ และขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเชื่อของผูขอใหแกหนวยงาน/
องค9กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีขอสัญญาอยูกับธนาคารซึ่งการเปHดเผยขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ผูขอตกลงที่จะไมยกเลิกเพิกถอนความยินยอม
นี้แตประการใด
ขอ 8 ผูขอตกลงและยอมรับวา การลาชา หรือการงดเวนใดๆ ในการใชสิทธิตามกฎหมายหรือตามคําขอฉบับนี้ของธนาคาร ไมถือวา
ธนาคารสละสิทธิ หรือใหความยินยอมในการผิดนัด/ผิดสัญญาของผูขอแตอยางใด
เพื่อเปนหลักฐาน ผูขอจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป? ที่ระบุขางตน

______________________________________________ ผูขอ
(
)

______________________________________ พยาน
(
)

______________________________________ พยาน
(
)

ธนาคารไดออกหนังสือค้ําประกันเลขที่ _______________________________ ลงวันที่ __________________________________
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