คำขอใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน/ ตออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส ตอการไฟฟาสวนภูมิภาค (ระบบ e-LG)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ไดออกหนังสือค้ำประกันแลว เลขที่ _________________________________
สำนักงาน/สาขา _________________________________________________________
วันที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________
ขาพเจา(ระบุ:บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) _____________________________________________________________________________________________________________
บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ________________________________________________ อายุ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ____________________________ ป
สัญชาติ _____________________________ บานเรือน/สำนักงานตั้งอยูเลขที่ ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท _________________________________________ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ผูขอ”) ซึ่งไดรับอนุมัติวงเงินออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา“ธนาคาร”) มีความประสงคขอใหธนาคารค้ำประกันโดยการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสทด่ี ำเนินการผานระบบการจัดทำหนังสือค้ำประกันดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสของการไฟฟาสวนภูมภิ าค (ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ระบบ e-LG”) เพือ่ เปนหลักประกันการใชกระแสไฟฟาของผูข อใชไฟฟา/ผูใ ชไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส”) ตามรายละเอียดบันทึกขอตกลงการใหบริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลักประกันการใชไฟฟา
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค และธนาคารไดจัดทำรวมกัน (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บันทึกขอตกลง”) ผูขอจึงขอใหธนาคารดำเนินการดังตอไปนี้
1. ออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อค้ำประกันหนี้ของ __________________________________________________________________________________
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ลูกหนี้”) ที่ไดทำ ______________________________________________________________________________________________________________
ไวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ภายในวงเงิน _____________________________________________ บาท ( ________________________________________________________ )
มีกำหนดตัง้ แตวนั ที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________ ถึงวันที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________ และระยะเวลาการค้ำประกัน
ดังกลาวอาจขยายออกไปตามระยะเวลาทีก่ ารไฟฟาสวนภูมภิ าคไดผอ นเวลาชำระหนี้ หรือผอนผันการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาใหแกลกู หนีโ้ ดยไดรบั ความยินยอมจากธนาคาร
2. ตออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ _______________________________________________________________________
ฉบับลงวันที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________
ตออายุหนังสือค้ำประกันฉบับดังกลาวออกไปจนถึงวันที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________
เพิ่มวงเงินหนังสือค้ำประกันอีก ___________________________________________ บาท ( ______________________________________________________ )
รวมเปนวงเงินหนังสือค้ำประกันทั้งสิ้น ___________________________________________ บาท ( _________________________________________________ )
นับแตวนั ที่ ____________ เดือน ____________ พ.ศ. ____________ เปนตนไป
ขอเปลี่ยนแปลง ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
ในการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสตามคำขอใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกันหรือตออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
ผูขอประสงคใหธนาคารใชแบบฟอรมหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสที่มีขอความตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนด ทั้งนี้ ผูขอรับทราบและยินยอมตามขอความทั้งหมด
ของหนังสือค้ำประกันดังกลาวแลวจึงขอใหสัญญาดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูขอไดขอใหธนาคารดำเนินการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทอรนิกสเพื่อวางเปนหลักประกันการใชกระแสไฟฟาตอการไฟฟาสวนภูมิภาคตามขอมูลที่ผูขอ
ไดแจงใหธนาคารทราบ โดยผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงรับผิดชอบและ/หรือชำระหนีอ้ นั เกิดจากการค้ำประกันทีธ่ นาคารไดออกหนังสือค้ำประกันตามคำขอฉบับนี้ ทัง้ นี้ ผูข อและ/
หรือลูกหนี้ตกลงและยอมรับวาขอมูลและหนังสือค้ำประกันที่ไดออกและมีการรับสงระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคและธนาคารผานทางระบบ e-LG สามารถใชเปนหลักฐาน
ในการดำเนินการทางกฎหมายได แมวาขอมูลและหนังสือค้ำประกันดังกลาวจะอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ตาม
ขอ 2. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบการติดตอสื่อสารระหวางธนาคารและการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือระบบไฟฟา ระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบ
อื่นใดที่เกี่ยวของกับการค้ำประกันของธนาคารตามที่ระบุไวในคำขอฉบับนี้ ชำรุด ขัดของ อยูระหวางการซอมแซม หรือปดระบบชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาเปนเหตุใหธนาคาร
ไมสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการค้ำประกันได ผูขอตกลงจะไมยกเหตุขัดของดังกลาวมาเปนขอเรียกรองใหธนาคารตองรับผิดแตอยางใด
ขอ 3. ผูข อตกลงชำระคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน คาบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส คาอากร คาธรรมเนียม และคาใชจา ยใดๆ เกีย่ วกับการค้ำประกันดังกลาว
ใหแกธนาคารตามระเบียบหรือหลักเกณฑทธ่ี นาคารกำหนดจนกวาการไฟฟาสวนภูมภิ าคจะแจงยกเลิกความผูกพันตามภาระการค้ำประกัน หรือแจงยกเลิกการค้ำประกันใหแก
ธนาคาร กรณีทผ่ี ขู อคางชำระคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน คาบริการ และคาใชจา ยทีก่ ลาวขางตน ผูข อตกลงยินยอมเสียดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดทีธ่ นาคารประกาศและ
ใชเรียกเก็บจากลูกคาที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขนับแตวันที่ถึงกำหนดชำระคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายดังกลาวเปนตนไปจนกวาจะชำระใหแกธนาคารครบถวน ในกรณีที่
หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสที่ออกตามคำขอฉบับนี้ไมมีกำหนดระยะเวลา หรือมีกำหนดระยะเวลาแตพนกำหนดระยะเวลานั้นแลว หากการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมได
แจงยกเลิกความผูกพันตามภาระการค้ำประกัน หรือแจงยกเลิกการค้ำประกันใหแกธนาคาร ผูข อยินยอมชำระคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจา ยใดๆ เกีย่ วกับการออกหนังสือ
ค้ำประกันใหแกธนาคารตามระเบียบ หรือหลักเกณฑทธ่ี นาคารกำหนดจนกวาการไฟฟาสวนภูมภิ าคไดแจงยกเลิกความผูกพันตามภาระการค้ำประกัน หรือแจงยกเลิกการค้ำประกัน
02 02 158-4 (update 18-07/60)

หนา 1/2

ใหแกธนาคารแลว ทั้งนี้ ผูขอรับทราบและยอมรับวาคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายดังกลาวธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา หรือชี้แจง
เหตุตอผูขอแตอยางใด และผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายใหแกธนาคารในอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยจะไมโตแยงคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแจงยกเลิกความผูกพันตามภาระการค้ำประกัน หรือแจงยกเลิกการค้ำประกันใหแกธนาคารกอนกำหนดเวลาที่ธนาคารไดเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ผูขอรับทราบวาผูขอไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายใดๆ จากธนาคาร
ขอ 4. ในกรณีที่ผูขอมีความประสงคจะตออายุหนังสือค้ำประกัน หรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญประการอื่นของหนังสือค้ำประกัน ที่ธนาคารออกตามคำขอฉบับนี้ ผูขอตกลง
ยินยอมเสียคาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ตามระเบียบ หรือหลักเกณฑที่ธนาคารกำหนด
ขอ 5. ในกรณีทก่ี ารไฟฟาสวนภูมภิ าคเรียกรองใหธนาคารชำระเงินโดยอางสิทธิตามหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสทธ่ี นาคารออกตามคำขอฉบับนี้ ผูข อและ/หรือลูกหนี้
ตกลงใหอยูใ นดุลพินจิ ของธนาคารทีจ่ ะชำระเงินตามทีถ่ กู เรียกรองได โดยไมจำเปนตองแจงใหผขู อและ/หรือลูกหนีท้ ราบกอนหรือไมจำตองไดรบั ความยินยอมจากผูข อและ/หรือ
ลูกหนีก้ อ น โดยไมตอ งคำนึงวาผูข อและ/หรือลูกหนีย้ งั มีขอ ตอสูห รือไดแจงใหธนาคารระงับ หรือชะลอการชำระเงินตามทีถ่ กู การไฟฟาสวนภูมภิ าคเรียกรองหรือไมกต็ าม หากผูข อ
และ/หรือลูกหนีแ้ ละ/หรือธนาคารมีขอ ตอสูใ ดๆ กับการไฟฟาสวนภูมภิ าค รวมถึงขอตอสูเ กีย่ วกับความสมบูรณ ความถูกตองและการมีผลใชบงั คับของขอความในหนังสือค้ำประกัน
หรือขอตอสูใดๆ ตามกฎหมายใหถือวาเปนสิทธิและดุลพินิจของธนาคารแตเพียงผูเดียวที่จะยกขอตอสูดังกลาวขึ้นตอสูหรือไมก็ได โดยผูขอและ/หรือลูกหนี้ตกลงสละสิทธิที่จะ
โตแยงหรือตอสูใ ดๆ กับธนาคารดวยเหตุทธ่ี นาคารไมยกขอตอสูน น้ั ทัง้ นี้ เมือ่ ธนาคารไดชำระเงินไปตามคำเรียกรองของการไฟฟาสวนภูมภิ าคไมวา จะชำระเต็มจำนวนหรือบางสวน
ไมวา จะชำระดอกเบีย้ ดวยหรือไมกต็ าม ผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงชำระเงินคืนใหแกธนาคารพรอมดวยคาเสียหาย คาบริการ คาธรรมเนียม คาใชจา ย และภาระหนีใ้ ดๆ ของผูข อ
ทีเ่ กีย่ วกับหนังสือค้ำประกันนี้ พรอมดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดทีธ่ นาคารประกาศและเรียกเก็บจากลูกคาทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขคำนวณนับแตวนั ทีธ่ นาคารไดชำระเงินจนถึงวันทีธ่ นาคาร
ไดรบั ชำระคืนเสร็จสิน้ หากผูข อและ/หรือลูกหนีไ้ ดรบั ความเสียหายจากการถือปฏิบตั หิ รือการบังคับตามขอตกลงนี้ ผูข อและ/หรือลูกหนีจ้ ะไปเรียกรองวากลาวเอากับผูร บั ประโยชน
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก รวมทั้งผูขอและ/หรือลูกหนี้ยอมสละสิทธิที่จะเรียกรองใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
ขอ 6. ในกรณีที่ผูขอไมชำระคาธรรมเนียม คาบริการ คาใชจายและ/หรือภาระหนี้ใดๆ ของผูขอตามคำขอฉบับนี้คืนใหแกธนาคาร จนครบถวน ผูขอและ/หรือลูกหนี้ยินยอม
ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอื่นใดที่ผูขอและ/หรือลูกหนี้มีอยูกับธนาคาร หรือหักกลบลบหนี้กับเงินใดๆ ที่ธนาคารพึงตองชำระใหแกผูขอและ/หรือลูกหนี้
เพื่อนำไปชำระคาธรรมเนียม คาบริการ คาใชจายและ/หรือภาระหนี้ใดๆ ของผูขอที่คางชำระอยูตามคำขอฉบับนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไดทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดย
ไมตอ งแจงใหผขู อและ/หรือลูกหนีท้ ราบ และในกรณีทเ่ี งินในบัญชีทกุ ประเภท หรือเงินทีธ่ นาคารตองจายใหผขู อและ/หรือลูกหนีม้ ไี มเพียงพอใหหกั ชำระ ผูข อและ/หรือลูกหนีย้ นิ ยอม
ใหธนาคารนำคาธรรมเนียม คาบริการ คาใชจายและ/หรือภาระหนี้ใดๆ ของผูขอที่ตองชำระใหแกธนาคารไปลงในรายการบัญชีกระแสรายวันของผูขอและ/หรือลูกหนี้ที่มีอยูกับ
ธนาคารเพื่อใหเปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได ทั้งนี้ ไมวาผูขอและ/หรือลูกหนี้จะมีสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารหรือไมก็ตาม และผูขอและ/หรือลูกหนี้ยินยอมเสียดอกเบี้ย
ใหแกธนาคารในอัตราที่ระบุไวตามคำขอเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแลวแตกรณี
ขอ 7. กรณีที่ไดมีการมอบหลักประกันใหไวแกธนาคารเพื่อเปนประกันการที่ธนาคารไดออกหนังสือค้ำประกันตามคำขอฉบับนี้ ผูขอและ/หรือลูกหนี้ตกลงและรับทราบวา
หากตอไปภายหนาธนาคารพิจารณาเห็นวาหลักประกันที่ไดมอบใหไวแกธนาคารมีมูลคาลดลง ไมครอบคลุมวงเงินความรับผิดหรือภาระหนี้ทั้งหมดที่ผูขอและ/หรือลูกหนี้มีกับ
ธนาคาร เนื่องจากการลดของราคาประเมินทรัพยสินที่เปนประกันก็ดี หรือการที่ธนาคารไดยินยอมใหปลดหลักประกันบางสวนก็ดี ผูขอและ/หรือลูกหนี้ตกลงนำทรัพยสินอื่นที่ได
รับความเห็นชอบจากธนาคารมาวางเปนหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ทั้งหมดใหแกธนาคารตามที่ธนาคารไดแจงใหผูขอและ/หรือลูกหนี้ทราบ
ขอ 8. ผูขอและ/หรือลูกหนี้ตกลงยินยอมใหธนาคารโอนสิทธิและหนาที่ตามคำขอฉบับนี้ รวมทั้งโอนสิทธิจำนอง จำนำ ค้ำประกัน หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดไมวาทั้งหมด
หรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นเมื่อใดก็ไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารเพียงแตบอกกลาวใหผูขอทราบ
ขอ 9. ผูข อและ/หรือลูกหนีต้ กลงยินยอมใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตลอดจนขอมูลอืน่ ๆ ของผูข อและ/หรือลูกหนีต้ ามคำขอฉบับนี้ สัญญาหลักประกัน
หรือเอกสารที่เกี่ยวของตามคำขฉบับนี้ใหแกผูรับโอนสิทธิของธนาคาร หรือบุคคลอื่นไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร หรือเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูขอและ/หรือลูกหนี้ในการที่จะ
ไดรับขอเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริการตางๆ
ขอ 10. ผูข อและลูกหนีต้ กลงรวมกันผูกพันตามเงือ่ นไขของคำขอฉบับนีท้ กุ ประการ และตกลงยินยอมใหถอื วาภาระหนีส้ นิ อันเกิดจากการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามคำขอฉบับนีเ้ ปนภาระหนีส้ นิ ทีผ่ ขู อและลูกหนีจ้ ะตองรับผิดรวมกันตอธนาคารในแบบลูกหนีร้ ว มจนกวาธนาคารจะไดรบั ชำระหนีจ้ นเสร็จสิน้ รวมทัง้ ขอสละ
ขอตอสูและ/หรือจะไมยกเอาเหตุและผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาตรา 293 และ 294 มาเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูขอและ/หรือลูกหนี้ที่มีอยู
กับธนาคารดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 11. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือหนังสือบอกกลาวทั้งหลายที่สงใหแกผูขอเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกกลาวบังคับจำนอง หรือเพื่อบังคับชำระหนี้เอาจาก
หลักประกัน (ถามี) ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือนำสงโดยบุคคลใด ถาหากไดสงไปยังสถานที่อยูของผูขอตามที่ระบุไวในคำขอฉบับนี้ ไมวาที่อยู
ดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยผูขอไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือตอธนาคารก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาสถานที่อยูที่ระบุไว
ขางตนนั้นไมพบก็ดี ใหถือวา ผูขอไดรับและทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือหนังสือบอกกลาวของธนาคารแลวโดยชอบ
ผูข อและ/หรือลูกหนีเ้ ขาใจขอความในหนังสือนีโ้ ดยตลอดแลว และยินยอมใหธนาคารใชเงือ่ นไขตามคำขอฉบับนีเ้ ปนหลักฐานฟองรอง บังคับคดีแกผขู อและ/หรือลูกหนีไ้ ด โดยผูข อ
และ/หรือลูกหนีจ้ ะไมโตแยงธนาคารดวยขอตอสูใ ดๆ ทัง้ สิน้ เพือ่ เปนหลักฐาน ผูข อและ/หรือลูกหนีไ้ ดลงลายมือชือ่ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญ ณ วัน เดือน ป ทีร่ ะบุขา งตน
กรณีผูขอและลูกหนี้เปนบุคคลเดียวกัน

กรณีผูขอมิไดเปนบุคคลเดียวกับลูกหนี้
ลงชื่อ ________________________________________________ ผูขอ

ลงชื่อ ________________________________________________ ผูขอ/ลูกหนี้
( ______________________________________________ )

( ______________________________________________ )
ลงชื่อ ________________________________________________ ลูกหนี้
( ______________________________________________ )
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