คำขอใหธนาคารรับรองและอาวัลตั๋วเงิน

สำนักงาน/สาขา _________________________________________________________
วันที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________
ขาพเจา(ระบุ:บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ________________________________________________________________________________________ บัตรประจำตัวประชาชน/
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ __________________________________________________ อายุ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ____________ ป สัญชาติ __________________________
บานเรือน/สำนักงานตั้งอยูเลขที่ ___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ โทรศัพท ____________________________ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา”ผูขอ”)
ซึง่ ไดรบั อนุมตั วิ งเงินอาวัลและ/หรือรับรองตัว๋ เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ธนาคาร”) มีความประสงคจะใหธนาคารดำเนินการรับอาวัล
และ/หรือรับรองตั๋วเงินของ ______________________________________________________________ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูออก/สั่งจายตั๋วเงิน” รวม ____________ ฉบับ
เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น __________________________________________ บาท ( _____________________________________________________ ) ตามรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่

อาวัล / รับรอง

ประเภทตั๋วเงิน

ตั๋วเงินเลขที่

ตั๋วเงินลงวันที่

จำนวนเงิน

วันที่ครบกำหนด

ซึ่งตอไปในคำขอฉบับนี้จะเรียกตั๋วเงินที่ผูขอมีความประสงคใหธนาคารดำเนินการรับอาวัลและ/หรือรับรองดังกลาวขางตนวา “ตั๋วเงิน” ทั้งนี้ ผูขอและ ผูออก/สั่งจายตั๋วเงิน
ขอใหสัญญาดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูขอยินยอมชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายในการรับอาวัลและ/หรือรับรองตั๋วเงินใหแกธนาคารตามระเบียบ หลักเกณฑ และประเพณีปฏิบัติของธนาคาร ทั้งนี้
ผูข อรับทราบและยอมรับวาคาธรรมเนียมและคาใชจา ยดังกลาวธนาคารมีสทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตอ งบอกกลาวลวงหนาหรือชีแ้ จงเหตุตอ ผูข อแตอยางใด และผูข อตกลง
ชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายใหแกธนาคารในอัตราทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ โดยจะไมโตแยงคัดคานใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีทผ่ี อู อก/สัง่ จายตัว๋ เงินไดชำระหนีต้ ามตัว๋ เงินกอนวันทีต่ ว๋ั เงิน
ดังกลาวถึงกำหนดใชเงินและนำตนฉบับตั๋วเงินที่ธนาคารอาวัลและ/หรือรับรองกลับมาคืนใหแกธนาคาร ผูขอรับทราบวาผูขอไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ
จากธนาคาร
ขอ 2. เมื่อตั๋วเงินฉบันใดฉบับหนึ่งถึงกำหนดชำระแลว ผูออก/สั่งจายตั๋วเงินมิไดชำระเงินตามตั๋วเงินฉบับนั้นจนเปนเหตุใหธนาคารตองชำระเงินตาม ตั๋วเงินและคาปรับ
หรือคาใชจายอื่นใดเกี่ยวกับตั๋วเงินดังกลาวไป ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินยินยอมชดใชเงินจำนวนที่ธนาคารไดชำระไปใหแกธนาคาร รวมทั้งดอกเบี้ยจากเงินตนจำนวน
ดังกลาวในอัตราสูงสุดทีธ่ นาคารประกาศและใชเรียกเก็บจากลูกคาทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขตามหลักเกณฑทธ่ี นาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด
คำนวณนับแตวันที่ธนาคารไดจายเงินตามตั๋วเงินนั้นเปนตนไปจนถึงวันที่ธนาคารไดรับชำระคืนเสร็จสิ้น และผูขอและผูออก/สั่งจายตั๋วเงินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจาย
ในการที่ธนาคารตองเสียไปเนื่องจากการดำเนินการเตือน เรียกรองทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอยางทุกประการ
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ขอ 3. ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินตกลงยินยอมวา แมวาตั๋วเงินดังกลาวจะใชบังคับไมได หรือความรับผิดใชเงินตามตั๋วเงินนั้นตกเปนอันใชไมได หรือยังมีขอตอสูอยู
หรือผูรับเงินตามตั๋วเงินไดยื่นใหธนาคารชำระเงินเมื่อลวงพนวันที่ตั๋วเงินถึงกำหนดใชเงินแลว หรือดวยไมแจงธนาคารวาตั๋วเงินสูญหาย หรือมีเหตุที่อาจบอกปดการชำระเงินได
ดวยประการอืน่ ใดก็ตาม เมือ่ ผูร บั เงินตามตัว๋ เงินไดยน่ื ตัว๋ เงินใหธนาคารชำระเงินแลว ผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินตกลงใหอยูใ นดุลพินจิ ของธนาคารทีจ่ ะพิจารณาชำระเงิน
ตามตั๋วเงินไดโดยไมจำตองแจงใหผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินทราบกอนและไมจำตองไดรับความยินยอมจากผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงิน โดยไมตองคำนึงวาผูขอ
และ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินยังมีขอตอสูหรือไดแจงใหธนาคารระงับ หรือชะลอการชำระเงินตามที่ผูรับเงินตามตั๋วเงินเรียกรองหรือไมก็ตาม หากผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจาย
ตั๋วเงินและ/ หรือธนาคารมีขอตอสูใดๆกับผูรับเงินตามตั๋วเงิน หรือขอตอสูใดๆ ตามกฎหมายใหถือวาเปนสิทธิและดุลพินิจของธนาคารแตเพียงผูเดียวที่จะยกขอตอสูดังกลาวขึ้น
ตอสูห รือไมกไ็ ด โดยผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินตกลงสละสิทธิทจ่ี ะโตแยงหรือตอสูใ ดๆ กับธนาคารดวยเหตุทธ่ี นาคารไมยกขอตอสูน น้ั ทัง้ นี้ เมือ่ ธนาคารไดชำระเงินไปตาม
คำเรียกรองของผูร บั เงินตามตัว๋ เงินไมวา จะชำระเต็มจำนวน หรือบางสวนไมวา จะชำระดอกเบีย้ ดวยหรือไมกต็ าม ผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินตกลงชำระเงินคืนใหแกธนาคาร
พรอมดวยคาเสียหาย คาธรรมเนียม คาใชจา ย และภาระหนีใ้ ดๆ ของผูข อทีเ่ กีย่ วกับตัว๋ เงินนีพ้ รอมดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดทีธ่ นาคารประกาศและเรียกเก็บจากลูกคาทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไข
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด คำนวณนับแตวันที่ธนาคารไดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารไดรับชำระคืนเสร็จสิ้น
หากผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินไดรับความเสียหาย จากการถือปฏิบัติหรือบังคับตามขอตกลงนี้ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินจะไปเรียกรองวากลาวเอากับผูรับเงิน
ตามตั๋วเงินหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก รวมทั้งผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินยอมสละสิทธิที่จะเรียกรองใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
ขอ 4. ถาผูข อไมชำระคาธรรมเนียม คาใชจา ยและภาระหนีใ้ ดๆ ของผูข อตามคำขอฉบับนีค้ นื ใหแกธนาคารจนครบถวน ผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินยินยอมใหธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอื่นใดที่ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินมีอยูกับธนาคาร หรือหักกลบลบหนี้กับเงินใดๆ ที่ธนาคารพึงตองชำระใหแกผูขอและ/หรือผูออก/
สั่งจายตั๋วเงินไดทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินทราบกอนเพื่อนำไปชำระคาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือภาระหนี้ใดๆ
ของผูขอที่คางชำระตามคำขอฉบับนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไดทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินทราบกอน และในกรณีที่เงิน
ในบัญชีทกุ ประเภท หรือเงินทีธ่ นาคารตองจายใหแกผขู อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินมีไมเพียงพอให หักชำระได ผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินยอมใหธนาคารนำคาธรรมเนียม
คาใชจาย และ/หรือภาระหนี้ใดๆ ที่ผูขอตองชำระใหแกธนาคารไปลงรายการในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินที่มีอยูกับธนาคารเพื่อใหเปน
หนี้เบิกเงินเกินบัญชีได ทั้งนี้ ไมวาผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินจะไดมีสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไวกับธนาคารหรือไมก็ตาม และผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินยินยอม
เสียดอกเบี้ยใหแกธนาคารในอัตราที่ระบุไวตามคำขอเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแลวแตกรณี
ขอ 5. กรณีที่ไดมีการมอบหลักประกันใหไวแกธนาคารเพื่อเปนประกันการที่ธนาคารไดดำเนินการรับอาวัลและ/หรือรับรองตั๋วเงินตามคำขอฉบับนี้ ผูขอและ/หรือผูออก/
สั่งจายตั๋วเงินตกลงและรับทราบวา หากตอไปภายหนาธนาคารพิจารณาเห็นวาหลักประกันที่ไดมอบใหไวแกธนาคารมีมูลคาลดลงไมครอบคลุมวงเงินความรับผิด หรือภาระหนี้
ทัง้ หมดทีผ่ ขู อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินมีกบั ธนาคาร เนือ่ งจากการลดของราคาประเมินทรัพยสนิ ทีเ่ ปนประกันก็ดี หรือการทีธ่ นาคารไดยนิ ยอมใหปลดหลักประกันบางสวนก็ดี
ผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินตกลงนำทรัพยสนิ อืน่ ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากธนาคารมาวางเปนหลักประกันเพิม่ เติมเพือ่ ใหเพียงพอสำหรับการชำระหนีท้ ง้ั หมดใหแกธนาคาร
ตามที่ธนาคารไดแจงใหผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินทราบ
ขอ 6. ผูขอและ/หรือผูออกตั๋วเงินตกลงยินยอมใหธนาคารโอนสิทธิและหนาที่ตามคำขอฉบับนี้ รวมทั้งโอนสิทธิจำนอง จำนำ ค้ำประกัน หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดไมวา
ทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นเมื่อใดก็ไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารเพียงแตบอกกลาวใหผูขอทราบ
ขอ 7. ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินตกลงยินยอมใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตลอดจนขอมูลอื่นๆ ของผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงิน
ตามคำขอฉบับนี้ สัญญาหลักประกันหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วของตามคำขฉบับนีใ้ หแกผรู บั โอนสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอืน่ ไดตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร หรือเห็นวาจะเปนประโยชน
แกผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริการตางๆ
ขอ 8. ผูข อและผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินตกลงรวมกันผูกพันตามเงือ่ นไขของคำขอฉบับนีท้ กุ ประการ และตกลงยินยอมใหถอื วาภาระหนีส้ นิ อันเกิดจากการขอใหธนาคารดำเนินการ
รับอาวัลและ/หรือรับรองตัว๋ เงินตามคำขอฉบับนีเ้ ปนภาระหนีส้ นิ ทีผ่ ขู อและผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินจะตองรับผิดรวมกันตอธนาคารในแบบลูกหนีร้ ว มจนกวาธนาคารจะไดรบั ชำระหนี้
จนเสร็จสิ้น รวมทั้งขอสละขอตอสูและ/หรือจะไมยกเอาเหตุและผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาตรา 293 และ 294 มาเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ
ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินที่มีอยูกับธนาคารดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 9. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือหนังสือบอกกลาวทั้งหลายที่สงใหแกผูขอเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกกลาวบังคับจำนอง หรือเพื่อบังคับชำระหนี้เอาจาก
หลักประกัน (ถามี) ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือนำสงโดยบุคคลใด ถาหากไดสงไปยังสถานที่อยูของผูขอตามที่ระบุไวในคำขอฉบับนี้ ไมวาที่อยู
ดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยผูขอไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือตอธนาคารก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาสถานที่อยูที่ระบุไว
ขางตนนั้นไมพบก็ดี ใหถือวาผูขอไดรับและทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือหนังสือบอกกลาวของธนาคารแลวโดยชอบ
ผูขอและ/หรือผูออก/สั่งจายตั๋วเงินเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และยินยอมใหธนาคารใชเงื่อนไขตามคำขอฉบับนี้เปนหลักฐานฟองรอง บังคับคดีแกผูขอและ/
หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินได โดยผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินจะไมโตแยงธนาคารดวยขอตอสูใ ดๆ ทัง้ สิน้ เพือ่ เปนหลักฐานผูข อและ/หรือผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงินไดลงลายมือชือ่
พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญ ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน
กรณีผูขอและผูออก/สั่งจายตั๋วเงินเปนบุคคลเดียวกัน

กรณีผูขอมิไดเปนบุคคลเดียวกับผูออก/สั่งจายตั๋วเงิน
ลงชื่อ ________________________________________________ ผูขอ

ลงชือ่ _________________________________________ ผูข อ/ผูอ อก/สัง่ จายตัว๋ เงิน
( _______________________________________ )

( ______________________________________________ )
ลงชื่อ _________________________________________ ผูออก/สั่งจายตั๋วเงิน
( ________________________________________ )
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