คำขอใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน/ตออายุ/
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนังสือค้ำประกัน

สำหรับเจาหนาที่ธนาคารกรอก
ไดออกหนังสือค้ำประกันแลว เลขที่ _____________________
สำนักงาน / สาขา _____________________________________________________
วันที่ __________ เดือน __________ พ.ศ. _________
ขาพเจา (ระบุ: บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ________________________________________________________________________________________________________
บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____________________________________________ อายุ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ________ ป สัญชาติ ____________
บานเรือน/สำนักงานตั้งอยูเลขที่ _______________________________________________________________________________โทรศัพท _________________________
(ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา”ผูข อ”) ซึ่งไดรับอนุมัติวงเงินออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร”) มีความประสงคจะให
ธนาคารดำเนินการดังตอไปนี้
1. ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันหนี้ของ _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ลูกหนี”้ ที่ไดทำ ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ไวกับ _____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ผูร บั ประโยชน”
ภายในวงเงิน _________________________________________________ (____________________________________________________________________________)
มีกำหนดตั้งแตวันที่ _____________ เดือน _______________ พ.ศ. _______________ ถึงวันที่ _____________ เดือน _______________ พ.ศ. _______________
และระยะเวลาการค้ำประกันดังกลาวอาจขยายออกไปตามระยะเวลาที่ผูรับประโยชนไดผอนเวลาชำระหนี้ หรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาใหแกลูกหนี้
โดยไดรับความยินยอมจากธนาคาร
ไมมีกำหนดระยะเวลา นับตั้งแตวันที่ _____________ เดือน _______________ พ.ศ. _______________ เปนตนไป
2. ตออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันเลขที่ ____________________________________________ ฉบับลงวันที่ _______________________________
ตออายุหนังสือค้ำประกันฉบับดังกลาวออกไปจนถึงวันที่ _____________ เดือน _______________ พ.ศ. _______________
เพิ่มวงเงินหนังสือค้ำประกันอีก ______________________________________________ (_________________________________________________________)
รวมเปนวงเงินหนังสือค้ำประกันทั้งสิ้น __________________________________________ (_______________________________________________________)
นับแตวันที่ _____________ เดือน _______________ พ.ศ. _______________ เปนตนไป
ขอเปลี่ยนแปลง _____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ในการออกหนังสือค้ำประกันตามคำขอใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกันหรือตออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ผูขอประสงคใหธนาคารใชแบบฟอรม
หนังสือค้ำประกันดังนี้
แบบฟอรมหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
แบบฟอรมหนังสือค้ำประกันของผูรับประโยชนที่แนบทายคำขอฉบับนี้ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคำขอฉบับนี้ดวย
ทั้งนี้ ผูขอรับทราบและยินยอมตามขอความทั้งหมดของหนังสือค้ำประกันดังกลาวแลว จึงขอใหสัญญาดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูขอยินยอมชำระคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันดังกลาวขางตนใหแกธนาคารตามระเบียบ หลักเกณฑ และประเพณีปฏิบัติของธนาคาร ในกรณีที่หนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารไมมกี ำหนดระยะเวลา หรือมีกำหนดระยะเวลาแตพน กำหนดระยะเวลานัน้ แลว ผูข อมิไดนำตนฉบับหนังสือค้ำประกันมาคืนธนาคาร ผูข อยินยอมชำระ
คาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันใหแกธนาคารตามระเบียบ หลักเกณฑ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารจนกวาผูขอจะนำตนฉบับหนังสือค้ำประกันมาคืนธนาคาร
หรือผูร บั ประโยชนมหี นังสือยืนยันวาธนาคารหมดภาระผูกพันและไมมคี วามรับผิดตามหนังสือค้ำประกันแลว ทัง้ นี้ ผูข อรับทราบและยอมรับวาคาธรรมเนียมดังกลาวธนาคาร
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มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือชี้แจงเหตุตอผูขอแตอยางใด และผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียมใหแกธนาคารในอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น
โดยจะไมโตแยงคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผูขอนำหนังสือค้ำประกันมาคืนกอนกำหนดเวลาที่ธนาคารไดเรียกเก็บคาธรรมเนียม ผูขอรับทราบวาผูขอไมมีสิทธิไดรับคืนคา
ธรรมเนียมใดๆ จากธนาคาร
ขอ 2. ในกรณีทผ่ี รู บั ประโยชนเรียกรองใหธนาคารชำระเงินโดยอางสิทธิตามหนังสือค้ำประกันทีอ่ อกตามคำขอฉบับนี้ ผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงใหอยูใ นดุลพินจิ ของธนาคาร
ที่จะพิจารณาชำระเงินตามที่ผูรับประโยชนเรียกรองไดโดยไมจำตองแจงใหผูขอและ/หรือลูกหนี้ทราบกอน และไมจำตองไดรับความยินยอมจากผูขอและ/หรือลูกหนี้ โดยไม
ตองคำนึงวาผูข อและ/หรือลูกหนีย้ งั มีขอ ตอสู หรือไดแจงใหธนาคารระงับ หรือชะลอการชำระเงินตามทีผ่ รู บั ประโยชนเรียกรองหรือไมกต็ าม หากผูข อและ/หรือลูกหนีแ้ ละ/หรือ
ธนาคารมีขอ ตอสูใ ดๆ กับผูร บั ประโยชน รวมถึงขอตอสูเ กีย่ วกับความสมบูรณ ความถูกตองและการมีผลใชบงั คับของขอความในหนังสือค้ำประกัน หรือขอตอสูใ ดๆ ตามกฎหมาย
ใหถอื วาเปนสิทธิและดุลพินจิ ของธนาคารแตเพียงผูเ ดียวทีจ่ ะยกขอตอสูด งั กลาวขึน้ ตอสูห รือไมกไ็ ด โดยผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงสละสิทธิทจ่ี ะโตแยง หรือตอสูใ ดๆ กับธนาคาร
ดวยเหตุทธ่ี นาคารไมยกขอตอสูน น้ั ทัง้ นี้ เมือ่ ธนาคารไดชำระเงินไปตามคำเรียกรองของผูร บั ประโยชนไมวา จะชำระเต็มจำนวน หรือบางสวน ไมวา จะชำระดอกเบีย้ ดวยหรือไมกต็ าม
ผูขอและ/หรือลูกหนี้ตกลงชำระเงินคืนใหแกธนาคารพรอมดวยคาเสียหาย คาธรรมเนียม คาใชจาย และภาระหนี้ใดๆ ของผูขอที่เกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันนี้ พรอมดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดทีธ่ นาคารประกาศและเรียกเก็บจากลูกคาทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไข คำนวณนับแตวนั ทีธ่ นาคารไดชำระเงินจนถึงวันทีธ่ นาคารไดรบั ชำระคืนเสร็จสิน้ หากผูข อและ/หรือ
ลูกหนี้ไดรับความเสียหายจากการถือปฏิบัติหรือการบังคับตามขอตกลงนี้ ผูขอและ/หรือลูกหนี้จะไปเรียกรองวากลาวเอากับผูรับประโยชนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเปนอีก
เรื่องหนึ่งตางหาก รวมทั้งผูขอและ/หรือลูกหนี้ยอมสละสิทธิที่จะเรียกรองใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
ขอ 3. ในกรณีทม่ี คี วามประสงคจะตออายุหนังสือค้ำประกัน หรือเปลีย่ นแปลงสาระสำคัญประการอืน่ ของหนังสือค้ำประกันทีธ่ นาคารออกตามคำขอฉบับนี้ โดยผูข อยอมเสีย
คาธรรมเนียมและคาใชจายตามระเบียบ หลักเกณฑ และประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
ขอ 4. ถาผูขอไมชำระคาธรรมเนียมคาใชจายและภาระหนี้ใดๆ ของผูขอตามคำขอฉบับนี้คืนใหแกธนาคารจนครบถวน ผูขอและ/หรือลูกหนี้ยินยอมใหธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอืน่ ใดทีผ่ ขู อและ/หรือลูกหนีม้ อี ยูก บั ธนาคาร หรือหักกลบลบหนีก้ บั เงินใดๆ ทีธ่ นาคารพึงตองชำระใหแกผขู อและ/หรือลูกหนีไ้ ดทนั ทีตามทีธ่ นาคาร
เห็นสมควรโดยไมตองแจงใหผูขอและ/หรือลูกหนี้ทราบกอนเพื่อนำไปชำระคาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือภาระหนี้ใดๆ ของผูขอที่คางชำระตามคำขอฉบับนี้ทั้งหมดหรือ
แตบางสวนไดทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหผูขอและ/หรือลูกหนี้ทราบกอน และในกรณีที่เงินในบัญชีทุกประเภท หรือเงินที่ธนาคารตองจายใหแกผูขอ
และ/หรือลูกหนีม้ ไี มเพียงพอใหหกั ชำระได ผูข อและ/หรือลูกหนีย้ อมใหธนาคารนำคาธรรมเนียมคาใชจา ย และ/หรือภาระหนีใ้ ดๆ ทีผ่ ขู อตองชำระใหแกธนาคารไปลงรายการ
ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผูขอและ/หรือลูกหนี้ที่มีอยูกับธนาคารเพื่อใหเปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได ทั้งนี้ ไมวาผูขอและ/หรือลูกหนี้จะไดมีสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
ไวกับธนาคารหรือไมก็ตาม และผูขอและ/หรือลูกหนี้ยินยอมเสียดอกเบี้ยใหแกธนาคารในอัตราที่ระบุไวตามคำขอเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือตามสัญญาเบิกเงิน
เกินบัญชีแลวแตกรณี
ขอ 5. กรณีที่ไดมีการมอบหลักประกันใหไวแกธนาคารเพื่อเปนประกันการที่ธนาคารไดออกหนังสือค้ำประกันตามคำขอฉบับนี้ ผูขอและ/หรือลูกหนี้ ตกลงและรับทราบวา
หากตอไปภายหนาธนาคารพิจารณาเห็นวาหลักประกันที่ไดมอบใหไวแกธนาคารมีมูลคาลดลงไมครอบคลุมวงเงินความรับผิด หรือภาระหนี้ทั้งหมดที่ผูขอและ/หรือลูกหนี้
มีกบั ธนาคาร เนือ่ งจากการลดของราคาประเมินทรัพยสนิ ทีเ่ ปนประกันก็ดี หรือการทีธ่ นาคารไดยนิ ยอมใหปลดหลักประกันบางสวนก็ดี ผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงนำทรัพยสนิ อืน่
ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากธนาคารมาวางเปนหลักประกันเพิม่ เติมเพือ่ ใหเพียงพอสำหรับการชำระหนีท้ ง้ั หมดใหแกธนาคารตามทีธ่ นาคารไดแจงใหผขู อและ/หรือลูกหนีท้ ราบ
ขอ 6. ผูขอและ/หรือลูกหนี้ตกลงยินยอมใหธนาคารโอนสิทธิและหนาที่ตามคำขอฉบับนี้ รวมทั้งโอนสิทธิจำนอง จำนำ ค้ำประกัน หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดไมวาทั้งหมด
หรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นเมื่อใดก็ไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารเพียงแตบอกกลาวใหผูขอทราบ
ขอ 7. ผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงยินยอมใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตลอดจนขอมูลอืน่ ๆ ของผูข อและ/หรือลูกหนีต้ ามคำขอฉบับนี้ สัญญาหลักประกัน
หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วของตามคำขอฉบับนีใ้ หแกผรู บั โอนสิทธิของธนาคาร หรือบุคคลอืน่ ไดตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร หรือเห็นวาจะเปนประโยชนแกผขู อและ/หรือลูกหนีใ้ นการที่
จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริการตางๆ
ขอ 8. ผูขอและลูกหนี้ตกลงรวมกันผูกพันตามเงื่อนไขของคำขอฉบับนี้ทุกประการ และตกลงยินยอมใหถือวาภาระหนี้สินอันเกิดจากการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
ตามคำขอฉบับนีเ้ ปนภาระหนีส้ นิ ทีผ่ ขู อและลูกหนีจ้ ะตองรับผิดรวมกันตอธนาคารในแบบลูกหนีร้ ว มจนกวาธนาคารจะไดรบั ชำระหนีจ้ นเสร็จสิน้ รวมทัง้ ขอสละขอตอสูแ ละ/หรือ
จะไมยกเอาเหตุและผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาตรา 293 และ 294 มาเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูขอและ/หรือลูกหนี้ที่มีอยูกับธนาคาร
ดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 9. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือหนังสือบอกกลาวทั้งหลายที่สงใหแกผูขอเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกกลาวบังคับจำนอง หรือเพื่อบังคับชำระหนี้เอาจาก
หลักประกัน (ถามี) ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือนำสงโดยบุคคลใด ถาหากไดสงไปยังสถานที่อยูของผูขอตามที่ระบุไวในคำขอฉบับนี้ ไมวา
ที่อยูดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยผูขอไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือตอธนาคารก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาสถานที่อยู
ที่ระบุไวขางตนนั้นไมพบก็ดี ใหถือวาผูขอไดรับและทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือหนังสือบอกกลาวของธนาคารแลวโดยชอบ
ผูขอและ/หรือลูกหนี้เขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และยินยอมใหธนาคารใชเงื่อนไขตามคำขอฉบับนี้เปนหลักฐานฟองรอง บังคับคดีแก ผูขอและ/หรือลูกหนี้ได
โดยผูข อและ/หรือลูกหนีจ้ ะไมโตแยงธนาคารดวยขอตอสูใ ดๆ ทัง้ สิน้ เพือ่ เปนหลักฐานผูข อและ/หรือลูกหนีไ้ ดลงลายมือชือ่ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญ ณ วัน เดือน ป
ที่ระบุขางตน

กรณีผูขอและลูกหนี้เปนบุคคลเดียวกัน
ลงชื่อ ___________________________________________________ ผูขอ/ลูกหนี้
( __________________________________________________ )

กรณีผูขอมิไดเปนบุคคลเดียวกับลูกหนี้
ลงชื่อ ______________________________________________________ ผูขอ
( _____________________________________________________ )
ลงชื่อ ______________________________________________________ ลูกหนี้
( _____________________________________________________ )
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