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ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับบริกำรหนังสือค ำ้ประกัน (LG)  
บริการหนงัสือค า้ประกนั (LG) หมายถึง บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ท่ีให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในการย่ืนค าขอและข้อตกลงเพ่ือให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุนงัสือค า้
ประกันหรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับหนงัสือค า้ประกันผ่านระบบบริการ Krungthai Business และ/หรือระบบใดๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยท่ี ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้
บริการหนงัสือค า้ประกนั (LG) ผู้ขอใช้บริการจงึตกลงยินยอมปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดไว้ในข้อตกลงการเง่ือนไขการใช้บริการ ดงันี  ้
1. ค ำนิยำมและกำรตีควำม 
    1.1 ค าหรือข้อความในข้อตกลงฉบบันี ้ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรือให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็น
อย่างอ่ืนในข้อตกลงฉบบันีห้รือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงฉบบันี  ้
          (1) “ข้อตกลงฉบบันี”้ หมายความถึง ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการหนงัสือค า้ประกนั (LG) ฉบบันี ้ 
          (2)  “ค าขอเก่ียวกับหนังสือค า้ประกัน” หมายความถึง ค าขอออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับหนังสือค า้ประกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ขอใช้บริการตกลงลงนามส าหรับค าขอออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษและ/หรือตกลงให้มีผลผูกพนัทาง
กฎหมายด้วยการลงนามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับค าขอออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับหนงัสือค า้ประกนัในรู ปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
และจดัสง่ค าขอดงักลา่วให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business หรือช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือการร้องขอให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั 
          (3) “บริการ” หมายความถึง บริการการส่งค าขอเก่ียวกับหนงัสือค า้ประกันตามข้อ 2.1 การออกหนงัสือค า้ประกันตามข้อ 2.2 และการด าเนินการใดๆ เก่ียวกับหนงัสือค า้ประกนั
ตามข้อ 2.3 
          (4) “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ขอใช้บริการท่ีประสงค์จะให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัหนังสือค า้ประกนัตามข้อตกลงฉบบันี ้  
          (5) “ผู้ รับหนงัสือค า้ประกัน” หมายความถึง ผู้ รับประโยชน์ของหนงัสือค า้ประกัน (Beneficiary) ของหนงัสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคาร ตามท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์
ให้แก่ธนาคาร   
          (6) “แพลตฟอร์ม” หมายความถึง ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ท่ีใช้บริการออกหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มท่ีธนาคารสมคัรใช้บริการ
กบัผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม    
          (7) “ระบบ” หมายความถึง ระบบของธนาคาร หรือ ระบบของผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั (แล้วแตก่รณี) ท่ีใช้ส าหรับส่งค าขอเก่ียวกับหนงัสือค า้ประกนั เพ่ือขอให้ธนาคารออกหรือตอ่
อายหุรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั  
          (8) “ระบบของธนาคาร” หมายความถึง ระบบบริการ Krungthai Business หรือระบบอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด ท่ีธนาคารอนญุาตให้ผู้ขอใช้บริการส่งค าขอเก่ียวกับหนงัสือค า้
ประกัน ให้แก่ธนาคาร ผ่านระบบดงักลา่ว เพ่ือให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับหนงัสือค า้ประกันผ่านระบบของธนาคารหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคาร
ก าหนด  
          (9) “ระบบของผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั” หมายความถึง ระบบเว็บทา่ (web portal) หรือระบบอ่ืนของผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั ตามท่ีธนาคารก าหนด        ซึง่ธนาคารอนญุาตให้ผู้ขอใช้
บริการสง่ค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนัในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ให้แก่ธนาคารผ่านระบบดงักลา่ว เพ่ือให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนั ให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั 
          (10) “รหสั” หมายความถึง รหสั เช่น User name และ password เป็นต้น ตามท่ีธนาคารก าหนดส าหรับการใช้งานระบบของธนาคาร หรือ ตามท่ีผู้ รับหนงัสือค า้ประกันก าหนด
ส าหรับการใช้งานระบบของผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั (แล้วแตก่รณี)   
          (11) “วนัท าการ” หมายความถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในประเทศไทย ยกเว้น วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ วนัหยุดตามประเพณีและวนัหยุดท าการตามท่ีธ นาคาร
ก าหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  
           (12) “สญัญาสนิเช่ือ” หมายความถึง สญัญาสนิเช่ือตามท่ีก าหนดความหมายไว้ตามข้อ 3.1.1  
           (13) “หนงัสือค า้ประกนั” หมายความถึง หนงัสือค า้ประกนัในรูปแบบกระดาษและหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์  
           (14) “หนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษ” หมายความถึง หนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษฉบบัออกใหม่หรือฉบบัต่ออายุหรือฉบบัแก้ไขเง่ือนไขบางประการ ท่ีออกโดย
ธนาคารผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด ตามท่ีผู้ขอใช้บริการร้องขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหนงัสือค า้ประกันให้แก่ ผู้ รับหนงัสือค า้ประกัน (กรณีการต่ออายุหรือแก้ไข
หนงัสือค า้ประกัน อาจเป็นการด าเนินการกับหนงัสือค า้ประกันท่ีออกในรูปแบบกระดาษหรือหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีด าเนินการภาย ใต้ข้อตกลงฉบบันีห้รือข้อตกลงใดๆ กับ
ธนาคารก็ได้) โดยหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วให้มีรูปแบบและเนือ้หาตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเหน็ชอบ 
            (15) “หนงัสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง หนงัสือค า้ประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัออกใหม่หรือฉบบัต่ออายุหรือฉบบัแก้ไขเง่ือนไขบางประการ ท่ีออกโดย
ธนาคารผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด ตามท่ีผู้ขอใช้บริการร้องขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหนงัสือค า้ประกัน (กรณีการต่ออายหุรือแก้ไข
หนงัสือค า้ประกัน อาจเป็นการด าเนินการกับหนงัสือค า้ประกันท่ีออกในรูปแบบกระดาษหรือหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีด าเนินการภาย ใต้ข้อตกลงฉบบันีห้รือข้อตกลงใดๆ กับ
ธนาคารก็ได้)ให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั โดยหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วให้มีรูปแบบและเนือ้หาตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเหน็ชอบ   
        1.2 ในข้อตกลงฉบบันี ้
               1.2.1  หวัข้อตา่งๆ ในข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นการก าหนดเพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงเทา่นัน้ และจะไม่มีผลใดๆ ตอ่การตีความเนือ้หาในตกลงฉบบันี ้
               1.2.2 ค าว่า “รวมถึง” เม่ือใช้ในข้อตกลงฉบบันี ้ให้หมายความว่า รวมถึง แตไ่ม่จ ากดัเพียง ซึง่อาจมีมากกว่าท่ีก าหนดไว้หลงัค าว่า “รวมถึง” ดงักลา่ว  
               1.2.3  เอกสารแนบท้ายของข้อตกลงฉบับนี ้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบบันี ้ และในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความตามข้อตกลงฉบบันี ้
และเอกสารแนบท้ายของข้อตกลงฉบบันี ้(ถ้ามี) ให้ยดึถือข้อความตามข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นหลกั 
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรใช้บริกำร 
     ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการจากธนาคารตามท่ีก าหนดไว้ข้างลา่งนี ้ทัง้นี ้ภายใต้ข้อตกลงฉบบันี  ้
     2.1 การส่งค าขอเก่ียวกับหนังสือค า้ประกัน โดยผู้ ขอใช้บริการจะส่งค าขอเก่ียวกับหนังสือค า้ประกันให้แก่ธนาคาร ผ่านระบบบริการ Krungthai Businessหรือช่องทางอ่ืนตามท่ี
ธนาคารก าหนด เพ่ือการร้องขอให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไข รวมถึงการขอเพิ่มวงเงินและแก้ไขเง่ือนไขใดๆ ของหนงัสือค า้ประกนั เพ่ือออกให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั และ/หรือ 
      2.2 การออกหนงัสือค า้ประกัน โดยผู้ขอใช้บริการจะขอให้ธนาคารพิจารณาออกหรือต่ออายุหรือแก้ไข รวมถึงการขอเพิ่มวงเงินและแก้ไขเง่ือนไขใดๆ ของหนงัสือค า้ประกัน ผ่าน
แพลตฟอร์มหรือระบบหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด ให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั และ/หรือ 
      2.3 การด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั เช่น การขอตรวจสอบและ/หรือแก้ไขข้อมูล การช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น โดยด าเนินการผ่านระบบของธนาคารหรือช่องทางอ่ืน
ตามท่ีธนาคารก าหนด     
            ทัง้นี ้ในการใช้บริการตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 และ/หรือ 2.3 จะมีรายละเอียดเป็นไปตามท่ีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกันพร้อมแนบ
เอกสารและ/หลกัฐานอ่ืนๆตามท่ีธนาคารก าหนด (ถ้ามี) ผ่านระบบหรือทางช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด ให้แก่ธนาคาร อย่างไรก็ดี แม้ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งความประสงค์ขอออกหรือตอ่
อายหุรือแก้ไขหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ หรือหนงัสือค า้ประกนัในรูปแบบกระดาษ (แล้วแตก่รณี) ก็ไม่เป็นการจ ากดัสทิธิของธนาคารท่ีจะพิจารณาภายใต้ดลุยพินิจของธนาคารแต่
เพียงผู้ เดียวในการด าเนินการออกหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษ หรือหนงัสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านช่องทางตามท่ี ธนาคารก าหนด ให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้
ประกัน โดยธนาคารไม่จ าต้องแจ้งหรือขอความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขอใช้บริการแต่อย่างใด ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งหรือคดัค้านว่าธนาคารออกหนงัสือ ค า้
ประกนัดงักลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการแตอ่ย่างใด และผู้ขอใช้บริการสละสทิธิท่ีจะเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบหรือชดใช้คา่เสียหายใดๆ ทัง้สิน้แม้ว่าข้อก าหนดและ
เง่ือนไขฉบบันีจ้ะก าหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม เม่ือธนาคารได้รับการแจ้งความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการเก่ียวกบับริการใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีแ้ล้ว  ผู้ขอใช้บริการตกลง
และยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาด าเนินการให้บริการตามท่ีได้รับแจ้งความประสงค์ไว้ดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ว่าผลการ
พิจารณาจะเป็นประการใดก็ตาม ธนาคารไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ขอใช้บริการแตอ่ย่างใด และผู้ขอใช้บริการสละสทิธิท่ีจะเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบหรือ
ชดใช้คา่เสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 
3. เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
     ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการจะมีสิทธิขอใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ด้ก็ต่อเม่ือเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีค้รบถ้วนแล้ว (เว้นแต่ธนาคารจะผ่อนผนั
หรือก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน) 
     3.1 ก่อนเร่ิมการใช้บริการครัง้แรก 
           3.1.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินหนงัสือค า้ประกนัอยู่กับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการได้ลงนามในสญัญาสินเช่ือส าหรับวงเงินหนงัสือค า้ประกนั (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สญัญา
สนิเช่ือ”) และจดัการให้มีผู้ค า้ประกนัและ/หรือหลกัประกนั โดยด าเนินการให้ผู้ค า้ประกนัลงนามในสญัญาค า้ประกนั        และ/หรือเจ้าของหลกัประกนัลงนามในสญัญาหลกัประกนัและ/
หรือจดทะเบียนหลกัประกนัเป็นหลกัประกนั (ตามท่ีกฎหมายก าหนด) ทัง้นี ้ตามแบบเอกสารสญัญา หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด ให้แก่ธนาคาร 
                     กรณีผู้ขอใช้บริการไม่มีวงเงินหนงัสือค า้ประกนักับธนาคาร และผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริ การสามารถขอวงเงินหนงัสือค า้
ประกนัดงักลา่วกบัธนาคารผ่านระบบ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ส าหรับกรณีดงักลา่ว และเม่ือธนาคารได้รับการแจ้งความประสงค์ขอวงเงินหนงัสือ
ค า้ประกันของผู้ ใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิภายใต้ดลุยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิวงเงินหนงัสือค า้ประกนั
ตามท่ีได้รับแจ้งความประสงค์ดงักลา่วจากผู้ขอใช้บริการหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นประการใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบหรือชดใช้
คา่เสียหายใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้เม่ือธนาคารอนมุตัวิงเงินหนงัสือค า้ประกันให้แก่ผู้ขอใช้บริการแล้ว รวมทัง้ ผู้ขอใช้บริการต้องด าเนินการตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.1.1 วรรคแรก เสร็จสิน้แล้ว ผู้ขอ
ใช้บริการจงึจะสามารถใช้บริการตามข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ และ 
             3.1.2 ผู้ขอใช้บริการต้องสมคัรใช้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้และได้รับอนมุตัจิากธนาคารให้ใช้บริการดงักลา่วแล้ว และ 
             3.1.3 กรณีผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการสง่ค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนัผ่านระบบ ผู้ขอใช้บริการต้องสมคัรใช้บริการดงักลา่ว และได้รับอนมุตัจิากธนาคารให้ใช้ระบบบริการของ
ธนาคาร (กรณีใช้ระบบของธนาคาร)  หรือได้รับอนมุตัจิากผู้ รับหนงัสือค า้ประกันและธนาคาร (กรณีใช้ระบบของผู้ รับหนงัสือค า้ประกัน) และได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับระบบดงักลา่วแล้ว 
       3.2 ก่อนการใช้บริการในแตล่ะครัง้ 
             3.2.1 วงเงินหนงัสือค า้ประกนัภายใต้สญัญาสนิเช่ือ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะใช้บริการหนงัสือค า้ประกนัตามข้อตกลงฉบบันี ้และ 
             3.2.2 ผู้ขอใช้บริการได้ช าระคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนัส าหรับการใช้บริการให้แก่ธนาคารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และ 
             3.2.3 ผู้ขอใช้บริการได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ รวมทัง้ก าหนดเวลาในการใช้บริการแล้ว และ 
             3.2.4 ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ปฏิบตัผิิดข้อตกลงใดๆ ตามสญัญาสนิเช่ือ และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่กับธนาคาร หรือค ารับรองใดๆ ของผู้ขอใช้
บริการท่ีให้ไว้ตามสญัญาสินเช่ือ และ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ท่ีมีอยู่กับธนาคารยงัคงถกูต้องและตรงตามความเป็นจริง หรือผู้ขอใช้บริการไม่ตกเป็นผู้ผิด
นดั/ผิดสญัญาตามสญัญาสนิเช่ือและ/หรือข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่กบัธนาคาร 
4. กำรใช้บริกำร 
    4.1 การใช้บริการส าหรับค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั 
          4.1.1 การส่งค าขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษ และ/หรือหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ขอใช้บริการจะส่งค าขอให้
ธนาคารออกหรือต่ออายหุรือแก้ไขหนงัสือค า้ประกนัดงักล่าวให้แก่ธนาคาร ผ่านระบบหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือการร้องขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบ



ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับบริกำรหนังสือค ำ้ประกัน (LG) 
 V1 19-09-2022 

3 / 5 

 

กระดาษและ/หรือหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกัน ตามค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกันและตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนดผ่านระบบหรือช่องทางอ่ืนตามท่ี
ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ รวมทัง้ ภายในก าหนดเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด 
           4.1.2 การสง่ค าขอให้ธนาคารเพ่ือด าเนินการตามข้อ 2.3 ผ่านระบบของธนาคารหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือให้ธนาคารด าเนินการตามความประสงค์ดงักลา่วของผู้
ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ รวมทัง้ ภายในก าหนดเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด 
          4.1.3 การสง่ค าขอให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหนงัสือค า้ประกนัในรูปแบบกระดาษ และ/หรือหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ หรือการสง่ค าขอให้ธนาคารด าเนินการตาม
ข้อ 4.1.2  ผ่านระบบของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงดงัตอ่ไปนี ้
           (1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้บริการด้วยตนเองในการใช้รหสัเพ่ือเข้าสูร่ะบบของธนาคาร หรือระบบของผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั (แล้วแตก่รณี)  ส าหรับการสง่ค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้
ประกัน โดยเม่ือมีการใช้รหสัดงักล่าวเข้าใช้ระบบดงักล่าวแล้ว ให้ถือว่า เป็นการใช้บริการด้วยผู้ขอใช้บริการเอง         โดยผู้ขอใช้ บริการจะไม่โต้แย้งใดๆ ในภายหลงัทัง้สิน้ และผู้ขอใช้
บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการด าเนินการใดๆ โดยผ่านระบบท่ีก าหนดขึน้เป็นวิธีการท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้ รวมทัง้ รับรองว่าเอกสารและ/หรือข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์และ/หรือข้อมลูใดๆ ท่ี
ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดงักลา่วเป็นเอกสารและ/หรือข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้และถกูต้องแท้จริงเสมือนเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุประการ และใช้บงัคบักนัได้กบัผู้
ขอใช้บริการ และ ตกลงยอมรับว่าการกระท าใดๆ ผ่านระบบ หากได้กระท าโดยใช้รหสัแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ผูกพนัผู้ขอใช้บริการ โดยถื อว่าเป็นการลงลายมือช่ือ      และ/หรือ
ประทบัตราแล้ว ทัง้นี ้ โดยไม่จ าต้องลงลายมือช่ือและ/หรือประทบัตราในเอกสารใดๆ ทัง้สิน้ 

(2) ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดไว้ในการใช้ระบบของธนาคาร 
4.2 การใช้บริการออกหนงัสือค า้ประกนั 

              4.2.1 การออกหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษ ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการออกหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบกระดาษตามท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ในค าขอ
เก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั ทัง้นี ้ตามหนงัสือค า้ประกนัท่ีมีเนือ้หาตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเหน็ชอบ 
              4.2.2 การออกหนงัสือค า้ประกันอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการออกหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคาร (แล้วแต่
กรณี) ตามท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ในค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั ทัง้นี ้ตามหนงัสือค า้ประกนัท่ีเนือ้หาตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเหน็ชอบ 
        ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัตามข้อตกลงดงัตอ่ไปนี ้ส าหรับการออกหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคาร (แล้วแตก่รณี) ด้วย  

(1) ผู้ขอใช้บริการจะไม่ด าเนินการโต้แย้งเก่ียวกบัประเดน็การผลผกูพนัและมีผลบงัคบัใช้ทางกฎหมายของหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบของ
ธนาคาร (แล้วแตก่รณี) ดงักลา่ว  
               (2) หนังสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการปรับลดวงเงิน ยกเลิกหนังสือค า้ประกัน หรือด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารและผู้ รับหนังสือ ค า้ประกันตกลงกันได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ขอใช้บริการ 
                (3) ในกรณีแพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคารระงบัหรือหยดุชะงกั ไม่สามารถให้บริการเก่ียวกบัการออกหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ ว่าด้วยเหตก็ุตาม  ธนาคารมี
สทิธิภายใต้ดลุยพินิจของธนาคารแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะพิจารณา (ก) ไม่ออกหนงัสือค า้ประกนั หรือ (ข) ออกหนงัสือค า้ประกนัในรูปแบบกระดาษ (หรือเอกสารหลกัฐานในรูปแบบอ่ืนตามท่ี
ธนาคารและผู้ รับหนงัสือค า้ประกันตกลงกัน) แทน โดยให้ถือว่า การด าเนินการตาม (ก) หรือ (ข) ดงักลา่วเป็นการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการแล้ว และผู้ขอใช้บริการ
ไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร โดยในกรณีตาม (ข)  ผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเหตดุงักลา่วขึน้โต้แย้งเพ่ือท่ีจะไม่ต้องรับผิดในการช าระคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั
และ/หรือความรับผิดในการถกูไลเ่บีย้ตามหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่ว 

4.3 หากผู้ขอใช้บริการใช้บริการเรียกดขู้อมลู (Account Information & Statement) ภายใต้ระบบของธนาคารส าหรับการบริการหนงัสือค า้ประกนัตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงและยอมรับว่า การใช้บริการเรียกดขู้อมลูดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด 
5. ค ำรับรองและยืนยันของผู้ใช้บริกำร 
    ผู้ขอใช้บริการขอให้ค ารับรองและยืนยนัไว้ตอ่ธนาคาร ดงันี ้ 
    (1) การท่ีธนาคารให้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้กบัผู้ขอใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร 
     (2) ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันี ้ซึง่รวมถึงการไม่สามารถออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนัได้ 
อนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบส่ือสารขดัข้อง กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระท าของบคุคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบตัิตามธรรมชาต ิการประท้วง การขนสง่
ตดิขดั การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูท่ีเป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 
      (3) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบตัติามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิประกาศ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ข้อก าหนด และวิธีการทัง้ปวงของธนาคาร อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกหรือตอ่อายุหรือแก้ไข
หรือด าเนินการใดๆเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั ทัง้ที่ ธนาคารก าหนดไว้แล้วและท่ีจะก าหนดขึน้ตอ่ไปในภายหน้าด้วย 
      (4) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อตกลงฉบบันี ้และข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัการออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั 
รวมทัง้ ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการ เป็นเอกสารหลกัฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีได้ทกุประการ 
       (5) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปิดเผยข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือข้อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกหรือต่อ อายหุรือแก้ไขหรือด าเนินการใดๆเก่ียวกบั
หนงัสือค า้ประกนัให้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนัและ/หรือบริษัทแม่และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือในกลุม่ของผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั ทัง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อตกลงฉบบันีส้ าเร็จ
ลลุว่งไปได้ทกุประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีกแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 
6. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
     6.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือค า้ประกันให้แก่ธนาคารเป็นราย................... (วนั/เดือน/ปี) ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด (ปัจจุบนัเท่ากบั ร้อยละ 
...................... ต่อปี ของวงเงินค า้ประกัน) โดยช าระครัง้แรกทนัทีท่ีมีการขออกหนังสือค า้ประกัน และครัง้ต่อไปทุกๆวนัแรกของรอบระยะเวลาช าระค่าธรรมเนียมต่อๆไป และหาก



ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับบริกำรหนังสือค ำ้ประกัน (LG) 
 V1 19-09-2022 

4 / 5 

 

ภายหลงั ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีได้ก าหนดเปล่ียนแปลงนั น้ให้แก่ธนาคารตามท่ีธนาคารก าหนด 
กรณีการเปล่ียนแปลงอตัราดงักลา่วมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ (การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ผู้ขอใช้บริการได้รับประโยชน์ เช่น ลดอตัราคา่ธรรมเนียม เป็นต้น ไม่ถือว่ามี
ผลกระทบตอ่การใช้บริการ) ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือปิดประกาศไว้ท่ีท าการของธนาคาร และ/หรือ โดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ี
ธนาคารเหน็สมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการน าหนงัสือค า้ประกนัมาคืนธนาคารก่อนก าหนดเวลาท่ีธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ผู้ขอใช้
บริการรับทราบว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีสทิธิเรียกคา่ธรรมเนียมคืนจากธนาคาร ทัง้นี ้เม่ือค านวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่วแล้วได้ต ่ากว่า............. บาท ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระคา่ธรรมเนียมใน
อตัราขัน้ต ่าเป็นจ านวน.............. บาท (.....................)  รวมทัง้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าอากรแสตมป์การออกหนงัสื อค า้ประกันให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) เพ่ือน าส่งให้แก่ทาง
ราชการตามอตัรา หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกฎหมายและธนาคารก าหนดด้วย 

6.2 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการขอแก้ไขหนังสือค า้ประกันฉบบัท่ีธนาคารได้ด าเนินการออกและส่งมอบแก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกันไปแล้ว ผู้ขอใ ช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของ
ธนาคารแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณายอมรับการขอแก้ไขหนงัสือค า้ประกนันัน้หรือไม่ก็ได้   
       ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามวรรคก่อน ส าหรับ (ก) การแก้ไขหนงัสือค า้ประกนัแบบกระดาษ หากเป็นการแก้ไขในสว่นสาระส าคญัท่ีกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิด ภาระ
ค า้ประกัน และ/หรือ ความเสี่ยงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขหนงัสือค า้ประกนัฉบบันัน้ๆ (ซึง่รวมถึงค่าธรรมเนียม
การออกหนงัสือค า้ประกนัฉบบัใหม่แทนการแก้ไขหนงัสือค า้ประกนั (หากมี)) ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด  และ (ข) การแก้ไขหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการตก
ลงให้การแก้ไขหนงัสือค า้ประกันเป็นไปตามท่ีผู้ รับหนงัสือค า้ประกันแต่ละรายตกลงกับธนาคารเท่านัน้ กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการขอแก้ไขหนงั สือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากท่ี
ธนาคารตกลงไว้กบัผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั ให้ผู้ขอใช้บริการยกเลกิรายการและสง่ค าขอออกหนงัสือค า้ประกันอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสทิธิเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัเสมือนการออกหนงัสือค า้ประกนัฉบบัใหม่ทกุประการตามอตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

6.3 ในกรณีท่ีหนงัสือค า้ประกนัครบก าหนดเวลาของหนงัสือค า้ประกัน หากธนาคารยงัไม่ได้รับต้นฉบบัหนงัสือค า้ประกันคืนหรือไม่ได้รับหนงัสือแจ้งการหมดหรือสิน้ภาระค า้ประกัน
ตามหนงัสือค า้ประกนัจากผู้ รับหนงัสือค า้ประกนัแล้ว หรือหนงัสือค า้ประกนัไม่ได้ถกูปลดหรือสิน้สดุภาระการค า้ประกันตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด ผู้ขอใช้
บริการยินยอมช าระคา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือค า้ประกนัตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนดให้แก่ธนาคารต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้รับคืนต้นฉบบัหนงัสือค า้ประกัน หรือได้รับแจ้ง
การหมดหรือสิน้สดุภาระการค า้ประกนัจากผู้ รับหนงัสือค า้ประกนัหรือหรือหนงัสือค า้ประกนัไม่ได้ถกูปลดหรือสิน้สดุภาระการค า้ประกนัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีการตามท่ีธนาคาร
ก าหนด  นอกจากนี ้หากธนาคารยงัมิได้รับต้นฉบบัหนงัสือค า้ประกนัหรือได้รับแจ้งการหมดหรือสิน้ภาระค า้ประกันตามหนังสือค า้ประกันดงักลา่วหรือหนงัสือค า้ประกนัไม่ได้ถกูปลดหรือ
สิน้สดุภาระการค า้ประกันตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาของหนงัสือค า้ประกัน ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงยินยอมให้ถือว่า ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ผิดนดัในการส่งคืนต้นฉบบัหนงัสือค า้ประกนั และ  ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการไม่น าส่งคืนหนงัสือค า้ประกนัในอตัราตามท่ีธนาคารประกาศ
ก าหนดส าหรับกรณีดงักลา่ว นบัแตว่นัท่ีครบก าหนดสง่คืนหนงัสือค า้ประกนัตามท่ีกลา่ว จนกว่าธนาคารจะสิน้ภาระผกูพนัตามหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่ว 
7. กำรหักเงนิ 
  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีระบไุว้ในค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั และ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีมีอยู่กบัธนาคารซึง่ผู้ขอใช้
บริการแจ้งเปล่ียนแปลงในภายหลงั ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกบญัชีเงินฝากดงักล่าวรวมกนัว่า “บญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง” และ/หรือวงเงินสินเช่ือท่ีผูกกบับญัชีเงินฝากที่เก่ียวข้อง (หากมี) เพ่ือ
ช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่อากรแสตมป์ และ/หรือคา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ และ/หรือหนีส้ินอ่ืนใดส าหรับการใช้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้และ/หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ  ให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ในการหกับญัชีเงินฝาก และ/หรือวงเงินสนิเช่ือดงักลา่ว ธนาคารไม่จ าเป็นต้องแจ้งการหกับญัชี และ/หรือวงเงินสนิเช่ือให้แก่ผู้ขอใช้
บริการทราบแตอ่ย่างใด  หากเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือท่ีผกูกบับญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) มีไม่เพียงพอท่ีจะช าระหนีท่ี้ต้องจ่ายทัง้จ านวนในครัง้ใด ผู้ขอใช้
บริการตกลงให้ธนาคารสามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเช่ืออ่ืนท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารตามจ านวนท่ีมีอยู่ เพ่ือช าระหนีท่ี้ต้องจ่ายท่ีคงเหลือได้ทนัที และหากมี
เงินจ านวนใดๆ ฝากเข้าบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสนิเช่ือใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินดงักล่าวได้ทกุคราวทกุจ านวน จนกว่าธนาคารจะได้รับ
ช าระหนีท่ี้เก่ียวข้องจนครบถ้วน หากเงินในบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเช่ือดงักล่าวข้างต้นไม่เพียงพอท่ีจะหกัช าระหนีค้า่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วได้ครบถ้วนแล้ว ผู้ขอใช้บริการตก
ลงช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในส่วนท่ีขาดนีใ้ห้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารเรียกเก็บ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้วงเงินสินเช่ือท่ีผกู
กับบญัชีเงินฝากดงักล่าว (หากมี)   มีไม่เพียงพอท่ีจะช าระหนีค้่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้จ านวนได้แล้ว  ธนาคารมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธท่ีจะออกหนงัสือค า้ประกันในครัง้นัน้ได้ทนัทีโดยธนาคาร 
ไม่จ าต้องพิจารณาว่าผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือวงเงินสนิเช่ืออ่ืนให้ธนาคารหกัหรือไม่  
       ในกรณีท่ีธนาคารจะใช้สิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือจากวงเงินสินเช่ืออ่ืนท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร (หากมี) เพ่ือช า ระหนีข้องผู้ขอใช้บริการดงักล่าว หาก
ปรากฏว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเช่ืออ่ืนให้ธนาคารหกัช าระหนีด้งักลา่วได้ หรือธนาคารได้ใช้สทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือจากวงเงินอ่ืนช าระหนีแ้ล้ว 
แต่ปรากฏว่าเงินในบญัชีมีไม่เพียงพอ  ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารน าหนีส้่วนท่ียงัค้างช าระทัง้หมดไปเป็นหนีต้ามบญัชีเดินสะพดั ตามบญัชีกระแสรายวนัท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบั
ธนาคาร (หากมี) โดยให้ถือว่าหนีข้องผู้ขอใช้บริการตามบญัชีเดนิสะพดัดงักล่าวเป็นหนีต้ามสญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี และผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียดอกเบีย้ทบต้นในบญัชีเดินสะพดัใน
อตัราสงูสดุ ส าหรับลกูค้าทัว่ไปตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป  
8.  กำรช ำระเงนิตำมหนังสือค ำ้ประกันและกำรไล่เบีย้ 

ในกรณีท่ีธนาคารถกูเรียกร้องให้จ่ายเงินตามภาระหนงัสือค า้ประกัน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารจ่ายเงินตามภาระหนงัสือค า้ประกันได้ทนัทีท่ีถกูเรียกร้อง  โดยมิ
ต้องค านึงว่าผู้ขอใช้บริการจะได้รับแจ้งการบอกกล่าวทวงถามดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าผู้ขอใช้บริการจะมีหนงัสือแจ้งห้ามมิให้ธนาคารจ่ายเงินตามภาระค า้ประกันบางส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ตาม นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารไม่ต้องยกข้อตอ่สู้ทัง้หลายของผู้ขอใช้บริการท่ีมีตอ่เจ้าหนีข้ึน้ต่อสู้เจ้าหนีไ้ด้ตามมาตรา 694 , 695 แหง่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  ไม่ว่าข้อต่อสู้นัน้ธนาคารจะได้ทราบว่ามีอยู่หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารสละสิทธิของธนาคารในฐานะผู้ค า้ประกนัตามมาตรา 688, 689, 690, 697 
และมาตรา 699 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิในการโต้แย้งคดัค้านหรือยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึน้ต่อสู้ ปฏิเสธความรับผิดของผู้ขอใช้บริการตอ่
ธนาคารในฐานะ    ผู้ค า้ประกนั ในการจ่ายเงินตามภาระค า้ประกนัทัง้สิน้  
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ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าธนาคารมีฐานะเป็นผู้ค า้ประกนัของผู้ขอใช้บริการ และไม่มีหน้าท่ีในการพิสจูน์ความรับผิดของผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ หากผู้ รับหนงัสือค า้
ประกันเรียกร้องให้ธนาคารจ่ายเงินตามหนงัสือค า้ประกัน ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนัทนัที โดยไม่จ าเป็นต้องยกข้อต่อสู้ ท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบั
ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนัเพ่ือปฏิเสธความรับผิดก่อน และเม่ือธนาคารได้ช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ รับหนงัสือค า้ประกันไปแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้รับช่วงสิทธิจากผู้ รับหนงัสือค า้
ประกนัทนัที โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะช าระหนีคื้นให้แก่ธนาคารเทา่กบัจ านวนท่ีธนาคารได้จ่ายให้แก่ผู้ รับประโยชน์โดยไม่อิดเอือ้น โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระเงินท่ีธนาคาร
ถกูเรียกร้องให้ช าระตามหนงัสือค า้ประกันและ/หรือชดใช้คา่เสียหายให้แก่ธนาคารทกุกรณีโดยสิน้เชิง หากปรากฏว่าธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ จากการออกหนงัสือค า้ประกัน เช่น 
การจ่ายเงินตามหนงัสือค า้ประกนัเม่ือถกูเรียกร้อง คา่ธรรมเนียมใดๆ (รวมถึงคา่ธรรมเนียมการออก/ตอ่อายหุนงัสือค า้ประกนั) คา่สนิไหมทดแทน คา่ภาษี ดอกเบีย้ คา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ
ใดๆ  อนัจะพงึมีขึน้ เน่ืองจากการออกหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการยินยอมชดใช้ให้แก่ธนาคารทัง้สิน้ในทนัทีท่ีธนาคารเรียกร้อง  

ส าหรับกรณีท่ีธนาคารได้ช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ รับประโยชน์ตามหนงัสือค า้ประกันตามท่ีระบุข้างต้น ผู้ขอใช้บริการยินยอมช าระเงินธนาคารถูกเรียกร้องให้ช าระตามหนงัสือค า้
ประกนัทนัทีท่ีธนาคารเรียกร้อง พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัรา ดงันี ้
       (1) กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นลกูค้าของธนาคารประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) [ลกูค้า Non CBC] 
              ผู้ขอใช้บริการตกลงเสียดอกเบีย้ในอตัรา..............................................  ตอ่ปี บวกด้วยร้อยละ ...... ตอ่ปี  (ไม่เกินร้อยละ 3 ตอ่ปี) แตท่ัง้นี ้หากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเกินกวา่
อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัตามท่ีธนาคารประกาศใช้เป็นกรณีทัว่ไป (ปัจจบุนัเทา่กบัร้อยละ ........  ตอ่ปี แตต่อ่ไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด) ให้ค านวณด้วย
อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีด้งักลา่วแทน ของจ านวนเงินท่ีธนาคารจ่ายชดใช้ไปนบัแตว่นัท่ีธนาคารได้ช าระหนีต้ามหนงัสือค า้ประกันเป็นต้นไป จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะช าระ
หนีใ้ห้แก่ธนาคารเสร็จสิน้ 
        (2) กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นลกูค้าของธนาคารประเภทธุรกิจขนาดใหญ่  [ลกูค้า CBC] 
               ผู้ขอใช้บริการตกลงเสียดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัตามท่ีธนาคารประกาศใช้เป็นกรณีทัว่ไป ของจ านวนเงินท่ีธนาคารจ่ายชดใช้ไปนบัแตว่นัท่ีธนาคารได้ช าระ
หนีต้ามหนงัสือค า้ประกนัเป็นต้นไป จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะช าระหนีใ้ห้แก่ธนาคารเสร็จสิน้ 
         นอกจากนี ้หากมีการติดตามทวงถาม ด าเนินคดี หรือบงัคบัคดีเพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการช าระหนีด้งักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าฤชาธรรมเนียม 
รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถาม ด าเนินคดี บงัคบัคดี และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงท่ีเก่ียวเน่ืองคืนให้แก่ธนาคารจนเตม็จ านวนทกุประการ และยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าติดตามทวงถามหนีต้ามต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดงักล่าวสงูขึน้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริ การทราบโดยปิดประกาศไว้ท่ีท าการของธนาคารและ/หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารเหน็สมควร และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารอาจมอบหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจตดิตามทวงถามหนีเ้ป็นผู้ติดตามทวงถามหนีแ้ทน
ได้ 
9.  ข้อตกลงอ่ืนๆ 
      9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารโอนสทิธิและหน้าท่ีตามค าขอเก่ียวกบัหนงัสือค า้ประกนั รวมทัง้โอนสทิธิจ านอง จ าน า ค า้ประกนั หรือสทิธิในหลกัประกนัอ่ืนใดไม่ว่าทัง้หมด
หรือแตบ่างสว่นให้แก่บคุคลอ่ืนเม่ือใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเหน็สมควร โดยธนาคารหรือผู้ รับโอนเพียงแตบ่อกกลา่วให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 
      9.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสทิธิสง่ โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริการให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารหรือนิตบิุคคลนอกกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ รับหนงัสือค า้ประกนั ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสทิธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิตบิคุคลใดๆ ท่ีมีสญัญากบัธนาคาร 
หน่วยงานราชการ และ/หรือนิตบิคุคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคูส่ญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร 
การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น รวมถึงเพ่ือปฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บงัคบักับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Call Centerโทร 02-111-
1111 หรือสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางตดิตอ่ธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร 
        9.3 บรรดาหนงัสือติดตอ่ ทวงถาม และ/หรือหนงัสือบอกกล่าวทัง้หลายที่ส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพ่ือปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันี ้หรือบอกกลา่วบงัคบัจ านอง หรือเพ่ือบงัคบัช าระหนี ้
เอาจากหลกัประกนั (ถ้ามี) ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือน าส่งโดยบุคคลใด หรือทางอีเมล ถ้าหากได้ส่งไปยงัสถานท่ีอยู่หรือท่ีอยู่อีเมลของผู้ขอใช้บริการ
ตามท่ีระบไุว้ในค าขอใช้บริการ ไม่ว่าท่ีอยู่ดงักลา่วได้มีการเปล่ียนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอนไป โดยผู้ขอใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงหรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือตอ่ธนาคารก็ดี หรือ
สง่ให้ไม่ได้เพราะหาสถานท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นนัน้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบหนงัสือตดิตอ่ ทวงถาม และ/หรือหนงัสือบอกกลา่วของธนาคารแล้วโดยชอบ 
         9.4 หวัข้อต่างๆ ท่ีใช้ในใบสมคัร/ค าขอใช้บริการ  ข้อตกลงฉบบันี ้ แบบฟอร์ม  ข้อตกลง  หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการเก่ียวกับหนงัสือค า้ประกนั ก าหนดขึน้เพ่ือ
ความสะดวกในการอ้างอิงเทา่นัน้และไม่มีผลใดๆ ในการตีความเนือ้หาภายใต้หวัข้อดงักลา่ว 
         9.5 ข้อตกลงฉบบันีใ้ห้อยู่ภายใต้การบงัคบัใช้และตีความตามกฎหมายไทย 
         9.6  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่า ข้อตกลงและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และระบบใดๆ ของธนาคาร รวมทัง้สญัญา
สนิเช่ือทกุประการ และให้ถือว่าเอกสารแนบบริการข้อมลูส าหรับบริการหนงัสือค า้ประกนั (LG) และข้อตกลงฉบบันี ้เป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และ
ระบบใดๆ ของธนาคาร รวมทัง้สญัญาสนิเช่ือดงักลา่วด้วย 


