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ข้อกาํหนดและเงือนไขการใช้บริการเกียวกับหนังสือคาํประกันอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1. คาํนิยามและการตีความ 

1.1 ในข้อกําหนดและเงอืนไขฉบบันี ถ้าไมไ่ด้ระบคุวามหมายโดยชดัแจ้งไว้เป็นอยา่งอืน ให้คําหรือข้อความต่อไปนีมีความหมายดงัตอ่ไปนี 

(1) “ข้อกาํหนดและเงือนไขฉบับนี” หมายความ ข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี  

(2) “คําขอเกียวกับหนังสือคําประกัน” หมายความถึง คําขอออกหรือต่ออายหุรือแก้ไขหนังสือคําประกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส์ ทีผู้ ขอใช้บริการตกลงลงนามสําหรับคําขอออกหรือต่ออายหุรือแก้ไขหนังสือคําประกันในรูปแบบกระดาษและ/หรือตกลงให้มีผล

ผูกพันทางกฎหมายด้วยการลงนามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับคําขอออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหนังสือคําประกันในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งคําขอดังกล่าวให้แก่ธนาคารผ่านระบบหรือช่องทางตามทีธนาคารกําหนด เพือการร้องขอให้ธนาคารออกหนังสือคํา

ประกนั ให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั 

(3) “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

(4) “บริการ” หมายความถึง บริการการสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัตามข้อ 2.1 และการออกหนงัสือคําประกนัตามข้อ 2.2   

(5) “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ขอใช้บริการทีประสงค์จะให้ธนาคารออกหนงัสือคําประกนัให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั   

(6) “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” หมายความถึง บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 

(7) “ผู้ รับหนังสอืคาํประกัน” หมายความถึง ผู้ รับประโยชน์ของหนงัสือคําประกนั (Beneficiary) ของหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคาร ตามทีผู้ขอ

ใช้บริการแจ้งความประสงค์ให้แก่ธนาคาร   

(8) “แพลตฟอร์ม” หมายความถึง ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทีใช้บริการออกหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ให้บริการ

แพลตฟอร์มทีธนาคารสมคัรใช้บริการกบัผู้ ให้บริการแพลตฟอร์ม    

(9) “ระบบ” หมายความถึง ระบบของธนาคาร หรือ ระบบของผู้ รับหนังสือคําประกัน (แล้วแต่กรณี) ทีใช้สําหรับส่งคําขอเกียวกับหนังสือคําประกัน 

เพอืขอให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหนงัสือคําประกนั  

(10) “ระบบของธนาคาร” หมายความถึง ระบบ Krungthai Corporate Online หรือระบบอืนตามทีธนาคารกําหนด ทีธนาคารอนุญาตให้ผู้ ขอใช้

บริการสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนั ให้แก่ธนาคาร ผ่านระบบดงักลา่ว เพือให้ธนาคารออกหรือตอ่อายหุรือแก้ไขหนงัสือคําประกนัผ่านระบบ

ของธนาคารหรือชอ่งทางอืนตามทีธนาคารกําหนด ให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั  

(11) “ระบบของผู้ รับหนังสือคําประกัน” หมายความถึง ระบบเว็บท่า (web portal) หรือระบบอืนของผู้ รับหนังสือคําประกัน ตามทีธนาคารกําหนด 

ซงึธนาคารอนญุาตให้ผู้ขอใช้บริการสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ธนาคาร ผ่านระบบดงักลา่ว เพือให้ธนาคาร

ออกหนงัสือคําประกนั ให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั 

(12) “รหสั” หมายความถึง รหสั เช่น User name และ password เป็นต้น ตามทีธนาคารกําหนดสําหรับการใช้งานระบบของธนาคาร หรือ ตามทีผู้ รับ

หนงัสือคําประกนักําหนดสําหรับการใช้งานระบบของผู้ รับหนงัสือคําประกนั (แล้วแตก่รณี)   

(13) “วันทําการ” หมายความถึง วนัทีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในประเทศไทย ยกเว้น วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ วันหยุดตามประเพณีและ

วนัหยดุทําการตามทีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  

(14) “สัญญาสินเชือ” หมายความถึง สญัญาสินเชือตามทีกําหนดความหมายไว้ตามข้อ . .   

(15) “หนังสอืคาํประกัน” หมายความถึง หนงัสือคําประกนัในรูปแบบกระดาษและหนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์  

(16) “หนังสือคําประกันในรูปแบบกระดาษ” หมายความถึง  หนังสือคําประกันในรูปแบบกระดาษฉบับออกใหม่หรือฉบบัต่ออายหุรือฉบับแก้ไข

เงือนไขบางประการ ทีออกโดยธนาคารผ่านช่องทางตามทีธนาคารกําหนด ตามทีผู้ ขอใช้บริการร้องขอให้ธนาคารออกหรือต่ออายุหรือแก้ไข

หนงัสือคําประกนั ให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั โดยหนงัสือคําประกนัดงักลา่วให้มรูีปแบบและเนือหาตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นชอบ 

(17) “หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง หนังสือคําประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับออกใหม่หรือฉบับต่ออายุหรือฉบบัแก้ไข

เงือนไขบางประการ ทีออกโดยธนาคารผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบหรือช่องทางอืนตามทีธนาคารกําหนด ตามทีผู้ ขอใช้บริการร้องขอให้ธนาคาร

ออกหรือต่ออายหุรือแก้ไขหนังสือคําประกัน ให้แก่ผู้ รับหนังสือคําประกัน โดยหนังสือคําประกันดงักล่าวให้มีรูปแบบและเนือหาตามทีธนาคาร

กําหนดหรือเห็นชอบ   
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1.2 ในข้อกําหนดและเงอืนไขฉบบันี 

1.2.1 หวัข้อต่างๆ ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีเป็นการกําหนดเพือความสะดวกในการอ้างอิงเทา่นนั และจะไม่มผีลใดๆ ต่อการตีความเนือหาใน

ข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี 

1.2.2 เอกสารแนบท้ายของข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี ให้ถือเป็นสว่นหนึงของข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี  และในกรณีทีมีข้อขัดแย้งหรือความไม่

สอดคล้องกันระหว่างข้อความตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีและเอกสารแนบท้ายของข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี (ถ้ามี) ให้ยึดถือ

ข้อความตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีเป็นหลกั 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้บริการ 

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการจากธนาคารตามทีกําหนดไว้ข้างลา่งนี ทงันี ภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี 

2.1 การสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนั โดยผู้ขอใช้บริการจะสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัให้แก่ธนาคาร ผ่านระบบหรือชอ่งทางอืนตามทีธนาคาร

กําหนด เพอืการร้องขอให้ธนาคารออกหนงัสือคําประกนั ให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั และ/หรือ 

2.2 การออกหนังสือคําประกัน โดยผู้ ขอใช้บริการจะขอให้ธนาคารพิจารณาออกหนังสือคําประกันผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบหรือช่องทางอืนตามที

ธนาคารกําหนดให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกนั 

ทงันี ในการใช้บริการตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 จะมีรายละเอียดเป็นไปตามทีผู้ ขอใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามคําขอเกียวกับหนังสือคํา

ประกันพร้อมแนบเอกสารและ/หลกัฐานอืนๆตามทีธนาคารกําหนด (ถ้ามี) ผ่านทางช่องทางตามทีธนาคารกําหนด ให้แก่ธนาคาร อยา่งไรก็ดี แม้ผู้ ขอใช้บริการจะแจ้ง

ความประสงค์ขอออกหรือต่ออายุหรือแก้ไขหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือคําประกันในรูปแบบกระดาษ (แล้วแต่กรณี) ก็ไม่เป็นการจํากัดสิทธิของ

ธนาคารทีจะพิจารณาภายใต้ดลุยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียวในการดําเนินการออกหนังสือคําประกนัในรูปแบบกระดาษ หรือหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ 

(แล้วแต่กรณี) ผ่านชอ่งทางตามทีธนาคารกําหนด ให้แก่ผู้ รับหนงัสือคําประกัน โดยธนาคารไม่จําต้องแจ้งหรือขอความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขอใช้บริการแต่อย่างใด 

ทงันี ในกรณีดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการจะไมโ่ต้แย้งหรือคดัค้านวา่ธนาคารออกหนงัสือคําประกนัดงักลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการแตอ่ยา่งใดและผู้ขอ

ใช้บริการสละสิทธิทีจะเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบหรือชดใช้คา่เสียหายใดๆ ทงัสิน 

แม้ว่าข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีจะกําหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม เมือธนาคารได้รับการแจ้งความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการเกียวกับบริการใดๆ 

ตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีแล้ว  ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดลุยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาดําเนินการ

ให้บริการตามทีได้รับแจ้งความประสงค์ไว้ดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นประการใดก็ตาม ธนาคารไม่จําเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอม

ลว่งหน้าจากผู้ขอใช้บริการแตอ่ยา่งใด และผู้ขอใช้บริการสละสิทธิทีจะเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบหรือชดใช้คา่เสียหายใดๆ ทงัสิน 

ข้อ 3. เงอืนไขการใช้บริการ 

ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ ขอใช้บริการจะมีสิทธิขอใช้บริการตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีได้ก็ต่อเมือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนีครบถ้วนแล้ว 

(เว้นแตธ่นาคารจะผ่อนผนัหรือกําหนดไว้เป็นประการอืน) 

3.1 ก่อนการเริมใช้บริการครังแรก 

3.1.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินหนงัสือคําประกันอยู่กับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการได้ลงนามในสญัญาสินเชือสําหรับวงเงินหนังสือคําประกัน 

(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “สัญญาสินเชือ”) และจดัการให้มีผู้คําประกันและ/หรือหลกัประกัน โดยดําเนินการให้ผู้คําประกนัลงนามในสญัญา

คําประกันและ/หรือเจ้าของหลกัประกันลงนามในสัญญาหลักประกันและ/หรือจดทะเบียนหลักประกันเป็นหลกัประกัน (ตามทีกฎหมาย

กําหนด) ทงันี ตามแบบเอกสารสญัญา หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการตามทีธนาคารกําหนด ให้แก่ธนาคาร 

3.1.2 ผู้ขอใช้บริการต้องสมคัรใช้บริการตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี และได้รับอนมุตัิจากธนาคารให้ใช้บริการดงักลา่วแล้ว 

3.1.3 กรณีผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัผ่านระบบ Krungthai Portal ผู้ขอใช้บริการต้องสมคัรใช้บริการระบบ และ

ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการระบบของธนาคาร หรือได้รับอนุมัติจากผู้ รับหนังสือคําประกันและธนาคาร กรณีใช้ระบบของผู้ รับ

หนงัสือคําประกนั และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการตามทีกําหนดไว้สําหรับระบบดงักลา่วแล้ว 

3.2 ก่อนการใช้บริการในแตล่ะครัง 

3.2.1 วงเงินหนงัสือคําประกนัภายใต้สญัญาสินเชือ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอทีจะใช้บริการหนงัสือคําประกนัตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี  

3.2.2 ผู้ขอใช้บริการได้ชําระคา่ธรรมเนียมเกียวกบัหนงัสือคําประกนัสําหรับการใช้บริการให้แก่ธนาคารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

3.2.3 ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ปฏิบตัิผิดข้อตกลงใดๆ ตามสญัญาสินเชือและ/หรือข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีและ/หรือสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ทีมี
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อยู่กับธนาคาร หรือคํารับรองใดๆ ของผู้ขอใช้บริการทีให้ไว้ตามสญัญาสินเชือและ/หรือข้อกําหนดและเงอืนไขฉบบันีและ/หรือสญัญาหรือ

ข้อตกลงใดๆ ทีมีอยู่กับธนาคารยงัคงถกูต้องและตรงตามความเป็นจริง หรือผู้ ขอใช้บริการไมต่กเป็นผู้ ผิดนดั/ผิดสญัญาตามสญัญาสินเชือ

และ/หรือข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีและ/หรือสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ทีมีอยูก่บัธนาคาร 

ข้อ 4. การใช้บริการ 

4.1 การใช้บริการสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนั 

4.1.1 การส่งคําขอเกียวกับหนงัสือคําประกนัในรูปแบบกระดาษ ผู้ขอใช้บริการจะลงนามในคําขอเกียวกับหนังสือคําประกันตามแบบฟอร์มตามที

ธนาคารกําหนดและจัดส่งให้แก่ธนาคาร ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ รวมทัง ภายในกําหนดเวลาและตามช่องทางตามที

ธนาคารกําหนด 

4.1.2 การสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของธนาคารหรือระบบของผู้ รับหนงัสือคําประกนั ในการใช้บริการ

สง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของธนาคารหรือระบบของผู้ รับหนังสือคําประกนั  ผู้ขอใช้บริการตกลง

ดงัตอ่ไปนี 

( ) ผู้ ขอใช้บริการจะต้องใช้บริการด้วยตนเองในการใช้รหสัเพือเข้าสู่ระบบของธนาคารหรือระบบของผู้ รับหนังสือคําประกัน (แล้วแต่กรณี)  

สําหรับการสง่คําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยเมือมกีารใช้รหสัดงักลา่วเข้าใช้ระบบดงักลา่วแล้ว ให้ถือว่า 

เป็นการใช้บริการด้วยผู้ขอใช้บริการเอง โดยผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งใดๆ ในภายหลงัทังสิน  และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับวา่วิธีการ

ดําเนินการใดๆ โดยผ่านระบบทีกําหนดขึนเป็นวิธีการทีน่าเชือถือและยอมรับได้ รวมทงั รับรองวา่เอกสารและ/หรือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์

และ/หรือข้อมลูใดๆ ทีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดงักลา่วเป็นเอกสารและ/หรือข้อมลูทีน่าเชอืถือได้และถกูต้องแท้จริง

เสมือนเอกสารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุประการ และใช้บงัคบักันได้กบัผู้ขอใช้บริการ  และตกลงยอมรับวา่การกระทําใดๆ ผ่านระบบ 

หากได้กระทําโดยใช้รหัสแล้ว ให้ถือว่าถกูต้องสมบูรณ์ผูกพนัผู้ ขอใช้บริการ โดยถือว่าเป็นการลงลายมือชือและ/หรือประทับตราแล้ว 

ทงันี  โดยไมจํ่าต้องลงลายมอืชือและ/หรือประทบัตราในเอกสารใดๆ ทงัสิน 

( ) ผู้ขอใช้บริการจะต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามทีกําหนดไว้ในการใช้บริการระบบ 

4.2 การใช้บริการการออกหนงัสือคําประกนั 

4.2.1 การออกหนังสือคาํประกันในรูปแบบกระดาษ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการออกหนงัสือคําประกนัในรูปแบบกระดาษตามที

แจ้งความประสงค์ไว้ในคําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนั ทงันี ตามหนงัสือคําประกนัทีมีเนือหาตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นชอบ 

4.2.2 การออกหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการออกหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ตามทีผู้ ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ในคําขอเกียวกับหนังสือคําประกัน ทงันี ตาม

หนงัสือคําประกนัทีเนือหาตามทีธนาคารกําหนดหรือเห็นชอบ 

ทงันี  ผู้ ขอใช้บริการตกลงผูกพนัตามข้อตกลงดงัต่อไปนี สําหรับการออกหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคาร (แล้วแต่

กรณี) ด้วย  

(1) ผู้ขอใช้บริการจะไม่ดําเนินการโต้แย้งเกียวกับประเด็นการผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายของหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ทีออกผ่าน

แพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคาร (แล้วแตก่รณี) ดงักลา่ว  

(2) หนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการปรับลดวงเงนิ ยกเลิกหนงัสือคําประกนั หรือดําเนินการอืนๆ ตามทีธนาคารและผู้ รับหนงัสือคําประกันตกลง

กนัได้  โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ขอใช้บริการ 

(3) ในกรณีแพลตฟอร์มหรือระบบของธนาคารระงบัหรือหยดุชะงกั ไมส่ามารถให้บริการเกียวกบัการออกหนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไมว่า่ด้วยเหตุ

ก็ตาม  ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียวทีจะพิจารณา (ก) ไม่ออกหนังสือคําประกัน หรือ (ข) ออกหนังสือคําประกันใน

รูปแบบกระดาษ (หรือเอกสารหลกัฐานในรูปแบบอืนตามทีธนาคารและผู้ รับหนงัสือคําประกันตกลงกัน) แทน  โดยให้ถือว่า การดําเนินการตาม (ก) 

หรือ (ข) ดงักลา่วเป็นการดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการแล้ว และผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร  โดย

ในกรณีตาม (ข)  ผู้ ขอใช้บริการจะไม่ยกเหตดุังกล่าวขึนโต้แย้งเพือทีจะไม่ต้องรับผิดในการชําระค่าธรรมเนียมเกียวกับหนังสือคําประกันและ/หรือ

ความรับผิดในการถกูไลเ่บียตามหนงัสือคําประกนัดงักลา่ว 

ข้อ 5. คาํรับรองและคาํยืนยันของผู้ขอใช้บริการ 
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ผู้ขอใช้บริการขอให้คํารับรองและยืนยนัไว้ตอ่ธนาคาร ดงันี  

(1) การทีธนาคารให้บริการตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี เป็นการให้บริการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาด

ใดๆ เกิดขึนกบัผู้ขอใช้บริการไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไมเ่รียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร 

(2) ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการทีธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ซึงรวมถึงการไม่สามารถออกหนังสือคําประกันได้ อัน

เนืองมาจากเหตสุดุวิสยั เช่น ระบบสือสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระทําของบุคคลภายนอก อคัคีภยั ภยัพิบัติตาม

ธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูทีเป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยู่

นอกเหนือจากการควบคมุของธนาคาร 

(3) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ประกาศ หลกัเกณฑ์ เงือนไข ข้อกําหนด และวิธีการทงัปวงของธนาคาร อนัเกียวเนืองกบัการ

ออกหนงัสือคําประกนั ทงัทธีนาคารกําหนดไว้แล้วและทีจะกําหนดขึนตอ่ไปในภายหน้าด้วย 

(4) ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี และข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทังปวงทีเกียวข้องกับการออกหนังสือคําประกัน 

รวมทงั ข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ทงัปวงทีเกียวข้องกบัการใช้บริการ เป็นเอกสารหลกัฐานในการฟ้องร้องดําเนินคดีได้ทกุประการ 

(5) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปิดเผยข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือข้อมลูใดๆ ทีเกียวข้องกับการออกหนังสือคําประกนัให้แก่

ผู้ รับหนงัสือคําประกนัและ/หรือบริษัทแมแ่ละ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือในกลุม่ของผู้ รับหนงัสือคําประกนั ทงันี เพอืให้การดําเนินการตามข้อกําหนด

และเงอืนไขฉบบันีสําเร็จลลุว่งไปได้ทกุประการ โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบ และไม่จาํต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีกแตอ่ยา่ง

ใดทงัสิน 

ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

6.1. ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคําประกันให้แก่ธนาคารเป็นราย................... (วัน/เดือน/ปี) ตามอัตราทีธนาคาร

กําหนด (ปัจจบุนัเทา่กบั ร้อยละ ...................... ต่อปี ของวงเงินคําประกัน) โดยชาํระครังแรกทนัทีทีมีการขออกหนังสือคําประกัน และครังตอ่ไปทกุๆ

วนัแรกของรอบระยะเวลาชําระค่าธรรมเนียมต่อๆไป และหากภายหลัง ธนาคารได้เปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ ขอใช้บริการตกลง

ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราทีได้กําหนดเปลียนแปลงนันให้แก่ธนาคารทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าถึงการ

เปลียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการนําหนงัสือคําประกนัมาคืนธนาคารก่อนกําหนดเวลาทีธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม 

ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าผู้ ขอใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมคืนจากธนาคาร ทงันี เมือคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วได้ตํากว่า............. 

บาท ผู้ขอและ/หรือลกูหนีตกลงชําระค่าธรรมเนียมในอตัราขนัตําเป็นจํานวน.............. บาท (..............)  รวมทงั ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่า

อากรแสตมป์การออกหนังสือคําประกันให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) เพือนําส่งให้แก่ทางราชการตามอตัรา หลกัเกณฑ์ และวิธีการทีกฎหมายและธนาคาร

กําหนดด้วย 

ในกรณีทีหนงัสือคําประกนัครบกําหนดเวลาของหนงัสือคําประกนั  หากธนาคารยงัไมไ่ด้รับต้นฉบบัหนงัสือคําประกนัคืนหรือไมไ่ด้รับหนงัสือแจ้งการหมดหรือสินภาระ

คําประกนัตามหนงัสือคําประกนัจากผู้ รับหนังสือคําประกนัแล้วหรือหนังสือคําประกนัไม่ได้ถกูปลดหรือสินสดุภาระการคําประกนัตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข หรือวิธีการ

ตามทีธนาคารกําหนด ผู้ขอใช้บริการยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือคําประกันตามอตัราทีธนาคารประกาศกําหนดให้แก่ธนาคารตอ่ไปจนกว่าธนาคารจะ

ได้รับคืนต้นฉบบัหนงัสือคําประกนั หรือได้รับแจ้งการหมดหรือสินสดุภาระการคําประกนัจากผู้ รับหนังสือคําประกนัหรือหรือหนงัสือคําประกนัไมไ่ด้ถกูปลดหรือสินสดุ

ภาระการคําประกนัตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข หรือวิธีการตามทีธนาคารกําหนด  นอกจากนี หากธนาคารยงัมิได้รับต้นฉบบัหนงัสือคําประกนัหรือได้รับแจ้งการหมดหรือ

สินภาระคาํประกนัตามหนงัสือคําประกนัดงักลา่วหรือหนงัสือคําประกนัไมไ่ด้ถกูปลดหรือสินสดุภาระการคําประกนัตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข หรือวิธีการตามทีธนาคาร

กําหนด ภายในกําหนดระยะเวลา  วนันับตงัแต่วนัทีครบกําหนดเวลาของหนังสือคําประกัน   ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือวา่ ผู้ ขอใช้บริการเป็นผู้ผิดนดัในการ

สง่คืนต้นฉบบัหนังสือคําประกัน และตกลงชําระค่าธรรมเนียมการไม่นําสง่คืนหนังสือคําประกันในอตัราตามทีธนาคารประกาศกําหนดสําหรับกรณีดงักล่าว นับแต่

วนัทีครบกําหนดสง่คืนหนงัสือคําประกนัตามทีกลา่ว จนกวา่ธนาคารจะสินภาระผกูพนัตามหนงัสือคําประกนัดงักลา่วข้อ 7. การหกัเงนิ 

ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทีระบไุว้ในคําขอเกียวกบัหนงัสือคําประกนั และ/หรือบญัชีเงินฝากอืนใดทีมีอยูก่ับ

ธนาคารซงึผู้ ขอใช้บริการแจ้งเปลียนแปลงในภายหลงั ซงึตอ่ไปนีจะเรียกบญัชีเงินฝากดงักล่าวรวมกันว่า “บัญชีเงินฝากทีเกียวข้อง” และ/หรือวงเงินสินเชือทีผูกกับ

บญัชีเงินฝากทีเกียวข้อง (หากม)ี เพอืชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือคา่อากรแสตมป์ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จา่ยใดๆ และ/หรือหนีสินอืนใดสําหรับการใช้

บริการตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี และ/หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ให้แก่ธนาคาร ทงันี ในการหกับญัชีเงินฝาก และ/หรือ

วงเงินสินเชือดงักลา่ว ธนาคารไมจํ่าเป็นต้องแจ้งการหกับญัชี และ/หรือวงเงินสินเชือให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบแต่อยา่งใด  หากเงินในบญัชีเงินฝากทีเกียวข้อง รวมทงั

วงเงินสินเชือทีผูกกับบญัชีเงินฝากทีเกียวข้อง (หากมี) มีไม่เพียงพอทีจะชําระหนีทีต้องจ่ายทงัจํานวนในครังใด ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถหกัเงินจาก
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บญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเชืออืนทีผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารตามจํานวนทีมีอยู ่เพือชาํระหนีทีต้องจ่ายทีคงเหลือได้ทนัที และหากมีเงนิจํานวนใดๆ ฝากเข้า

บญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงนิสินเชือใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงนิดงักลา่วได้ทกุคราวทุกจํานวน จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระ

หนีทีเกียวข้องจนครบถ้วน   หากเงินในบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเชือดงักลา่วข้างต้นไม่เพียงพอทีจะหกัชําระหนีค่าใช้จา่ยทีเกียวข้องดงักล่าวได้ครบถ้วนแล้ว         

ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในสว่นทีขาดนีให้แก่ธนาคารทนัทีทีธนาคารเรียกเก็บ พร้อมด้วยดอกเบียในอตัราดอกเบียสงูสดุกรณีผิดนดัชําระหนีใน

อตัราดอกเบียกรณีผิดนดัชําระหนีหรือผิดเงอืนไขตามสญัญา ตามทีธนาคารประกาศกําหนด ของจํานวนคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องทีค้างชําระ นับแตว่นัครบกําหนดชําระ

คา่ใช้จา่ยทีเกียวข้องจนกว่าธนาคารจะได้รับชําระหนีเสร็จสิน ทงันี ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงวา่ หากเงินในบญัชีเงินฝากทีเกียวข้อง รวมทงัวงเงนิสินเชือทีผูก

กบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว (หากมี) มีไม่เพยีงพอทีจะชําระหนีค่าใช้จา่ยทีเกียวข้องทงัจํานวนได้แล้ว  ธนาคารมีสิทธิทีจะปฏิเสธทีจะออกหนงัสือคําประกันในครังนนัได้

ทนัทีโดยธนาคารไมจํ่าต้องพิจารณาวา่ผู้ขอใช้บริการมเีงินในบญัชีเงนิฝาก และ/หรือวงเงินสินเชืออนืให้ธนาคารหกัหรือไม ่ 

ในกรณีทีธนาคารจะใช้สิทธิหกัเงินจากบญัชเีงินฝาก และ/หรือจากวงเงนิสินเชืออืนทีผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร (หากมี) เพือชําระหนีของผู้ขอใช้บริการ

ดงักล่าว หากปรากฏว่าผู้ ขอใช้บริการไม่มีบญัชีเงินฝากและ/หรือวงเงินสินเชืออืนให้ธนาคารหกัชําระหนีดงักล่าวได้ หรือธนาคารได้ใช้สิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 

และ/หรือจากวงเงินอืนชําระหนีแล้ว แต่ปรากฏว่าเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ  ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารนําหนีส่วนทียังค้างชําระทังหมดไปเป็นหนีตามบญัชี

เดินสะพดั ตามบญัชีกระแสรายวนัทีผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร (หากมี) โดยให้ถือว่าหนีของผู้ขอใช้บริการตามบญัชเีดินสะพดัดงักล่าวเป็นหนีตามสญัญากู้ เบิก

เงินเกินบญัชี และผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียดอกเบียทบต้นในบญัชีเดินสะพดัในอตัราสงูสดุ สาหรับลกูค้าทวัไปตามทีธนาคารประกาศกําหนด ทงันี อตัราดงักลา่วอาจ

เปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป โดยไมจํ่าต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

ข้อ 8. การชาํระเงนิตามหนังสือคาํประกันและการไล่เบีย   

ในกรณีทีธนาคารถกูเรียกร้องให้จ่ายเงินตามภาระหนังสือคําประกัน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารจา่ยเงินตามภาระหนงัสือคําประกันได้ทนัทีทีถกู

เรียกร้อง  โดยมิต้องคํานึงวา่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับแจ้งการบอกกลา่วทวงถามดงักลา่วหรือไมก็่ตาม และแม้วา่ผู้ขอใช้บริการจะมีหนงัสือแจ้งห้ามมใิห้ธนาคารจา่ยเงิน

ตามภาระคําประกันบางส่วนหรือทงัหมดก็ตาม นอกจากนี ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารไม่ต้องยกข้อต่อสู้ทงัหลายของผู้ขอใช้บริการทีมีต่อเจ้าหนีขึนต่อสู้

เจ้าหนีได้ตามมาตรา ,  แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  ไมว่า่ข้อต่อสู้นันธนาคารจะได้ทราบว่ามีอยูห่รือไมก็่ตาม รวมทังตกลงยินยอมให้ธนาคารสละ

สิทธิของธนาคารในฐานะผู้คําประกนัตามมาตรา , 689, 690,  และมาตรา  แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิ

ในการโต้แย้งคดัค้านหรือยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึนตอ่สู้ปฏิเสธความรับผิดของผู้ขอใช้บริการตอ่ธนาคารในฐานะผู้คําประกนั ในการจา่ยเงินตามภาระคําประกนัทงัสิน  

ทงันี ผู้ ขอใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าธนาคารมีฐานะเป็นผู้ คําประกันของผู้ ขอใช้บริการ และไม่มีหน้าทีในการพิสจูน์ความรับผิดของผู้ ใช้บริการ ดังนัน         

หากผู้ รับหนังสือคําประกันเรียกร้องให้ธนาคารจ่ายเงินตามหนังสือคําประกัน ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารชําระหนีให้แก่ผู้ รับหนังสือคําประกันทันที โดยไม่

จําเป็นต้องยกข้อต่อสู้ทีผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับผู้ รับหนังสือคําประกันเพือปฏิเสธความรับผิดก่อน และเมือธนาคารได้ชําระหนีให้แก่ผู้ รับหนังสือคําประกันไปแล้ว                 

ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือวา่ธนาคารได้รับช่วงสิทธิจากผู้ รับหนังสือคําประกนัทนัที โดยผู้ขอใช้บริการตกลงวา่จะชําระหนีคืนให้แก่ธนาคารเท่ากบัจํานวนทีธนาคารได้

จา่ยให้แก่ผู้ รับประโยชน์โดยไมอิ่ดเอือน โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระเงินทีธนาคารถกูเรียกร้องให้ชําระตามหนงัสือคําประกนัและ/หรือชดใช้คา่เสียหายให้แก่

ธนาคารทุกกรณีโดยสินเชิง หากปรากฏว่าธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ จากการออกหนังสือคําประกัน เช่น การจ่ายเงินตามหนังสือคําประกันเมือถกูเรียกร้อง 

คา่ธรรมเนียมใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการออก/ต่ออายหุนงัสือคําประกัน) ค่าสินไหมทดแทน ค่าภาษี ดอกเบีย ค่าใช้จ่าย ค่าเบียปรับใดๆ  อนัจะพงึมขีึน เนืองจาก

การออกห นังสือคํ าประกัน ของธนาคาร  ผู้ ขอใช้บ ริการยินยอมชดใช้ให้แก่ธนาคารทังสินในทันทีที ธนาคารเรียกร้องพร้อมด้วยดอกเบียในอัตรา

..............................................  ต่อปี บวกด้วยร้อยละ ...... ต่อปี  (ไมเ่กินร้อยละ  ต่อปี) แต่ทงันี หากอตัราดอกเบียดงักล่าวเกินกวา่อตัราดอกเบียสงูสดุกรณีผิดนัด

ตามทีธนาคารประกาศใช้เป็นกรณีทวัไป (ปัจจบุันเท่ากับร้อยละ ........   ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารประกาศกําหนด) ให้คํานวณด้วยอัตรา

ดอกเบียสงูสดุกรณีผิดนัดชําระหนีดงักล่าวแทน ของจํานวนเงินทีธนาคารจ่ายชดใช้ไปนับแต่วนัทีธนาคารได้ชําระหนีตามหนังสือคําประกัน และ/หรือนับแต่วนัครบ

กําหนดชําระค่าธรรมเนียม (แล้วแต่กรณี) เป็นต้นไป จนกว่าผู้ ขอใช้บริการจะชําระหนีให้แก่ธนาคารเสร็จสิน นอกจากนี หากมีการติดตามทวงถาม ดําเนินคดี หรือ

บังคับคดีเพือให้ผู้ ขอใช้บริการชําระหนีดังกล่าว ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าฤชาธรรมเนียม รวมทังค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 

ดําเนินคดี บงัคบัคดี และค่าใช้จา่ยทงัปวงทีเกียวเนืองคืนให้แก่ธนาคารจนเต็มจํานวนทกุประการ และยินยอมให้ธนาคารมสีิทธิเปลียนแปลงอตัราค่าติดตามทวงถาม

หนีตามต้นทนุทีเกิดขึนจริง กรณีมีการเปลียนแปลงอตัราดงักล่าวสงูขึน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบโดยปิดประกาศไว้ทีทําการของธนาคารและ/หรือโดย

วิธีการอืนใดตามทีธนาคารเห็นสมควร และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ขอใช้บริการ ทังนี ธนาคารอาจมอบหมายให้ผู้ ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเป็น

ผู้ติดตามทวงถามหนีแทนได้ 

ข้อ 9. ข้อตกลงอืนๆ 

9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารโอนสิทธิและหน้าทีตามคําขอเกียวกับหนังสือคําประกัน รวมทงัโอนสิทธิจํานอง จํานํา คําประกัน หรือสิทธิใน

หลกัประกนัอนืใดไมว่า่ทงัหมดหรือแตบ่างส่วนให้แก่บคุคลอืนเมอืใดก็ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารหรือผู้ รับโอนเพียงแตบ่อกกลา่วให้ผู้ขอ

ใช้บริการทราบ 
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9.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้  ข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บริการทีได้ให้ไว้ หรือมีอยู่

กับธนาคาร หรือทีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน หรือข้อมลูอืนใดตามทีหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศ

กําหนด ซึงต่อไปนีจะเรียกวา่ “ข้อมูล” รวมทงัให้ธนาคารสง่ โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของ

ธนาคาร หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง 

หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ทีมีสญัญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ทีธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย    

ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมลู การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ 

หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอืนดําเนินการแทน ไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

ติดตอ่สือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใด ไมว่่าทงัหมดหรือบางสว่น และเพือวตัถปุระสงค์อืนใดทีไมต้่องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงเพือปฏิบตัิ

ตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ทีใช้บงัคบักับธนาคาร โดยผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง 

Krungthai Call Center โทร - -  หรือสาขาของธนาคาร ทงันี ชอ่งทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลียนแปลง เพิมขึนหรือลดลงได้ในอนาคต 

โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร 

9.3 บรรดาหนงัสือติดตอ่ ทวงถาม และ/หรือหนงัสือบอกกลา่วทงัหลายทีสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพอืปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีหรือบอกกลา่ว

บงัคบัจํานอง หรือเพือบงัคบัชําระหนีเอาจากหลกัประกัน (ถ้าม)ี ไม่วา่จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือนําสง่โดยบุคคลใด หรือ

ทางอีเมล ถ้าหากได้ส่งไปยงัสถานทีอยูห่รือทีอยูอี่เมลของผู้ขอใช้บริการตามทีระบไุว้ในคําขอใช้บริการ ไมว่่าทีอยูด่งักลา่วได้มกีารเปลียนแปลงไปหรือ

ถกูรือถอนไป โดยผู้ขอใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลียนแปลงหรือการรือถอนนันเป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาสถานทีอยู่ทีระบุไว้

ข้างต้นนนัไมพ่บก็ดี ให้ถือวา่ผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบหนงัสือติดตอ่ ทวงถาม และ/หรือหนงัสือบอกกลา่วของธนาคารแล้วโดยชอบ 

9.4 หวัข้อตา่งๆ ทีใช้ในใบสมคัร/คําขอใช้บริการ ข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี แบบฟอร์ม ข้อตกลง หรือเอกสารอืนใดทเีกียวข้องในการดําเนินการเกียวกับ

หนงัสือคําประกนั กําหนดขึนเพอืความสะดวกในการอ้างองิเทา่นันและไมมี่ผลใดๆ ในการตีความเนือหาภายใต้หวัข้อดงักลา่ว 

9.5 ข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันีให้อยูภ่ายใต้การบงัคบัใช้และตีความตามกฎหมายไทย 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมลูและรายละเอียดทีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในคําขอฉบบันีทังหมดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทกุประการ และ

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการเกียวกบัหนงัสือคําประกนั ซงึเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ โดยข้าพเจ้าตกลง

ยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขดงักล่าว รวมทงั ทีจะมีการแก้ไขเปลียนแปลงในภายหน้าด้วยทกุประการ เพือเป็นหลกัฐานของข้าพเจ้า จึงขอ    

ลงลายมือชอืและประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี 
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