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คาํขอใหธ้นาคารออกหนังสือรับรองเครดติ/สินเชื่อ 

ทาํท่ี _________________________________________ 

วนัท่ี _________________________________________ 

 

ขา้พเจา้ ____________________________________________________ สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี _________________________ 

ถนน __________________________ ตาํบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต _______________________________ 

จงัหวดั _____________________________ ขอทาํหนงัสอืฉบบันีใ้หไ้วก้บั บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ธนาคาร” โดย

มีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หธ้นาคารออกหนงัสอืรบัรองเครดิต/สนิเช่ือ เพ่ือแสดงวา่ขา้พเจา้ไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงิน 

จากธนาคาร และ/หรือ ธนาคารจะใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ขา้พเจา้ เพ่ือนาํไปยื่นขอจดทะเบียนรบัเหมางาน และ/หรือ ติดต่อ

ดาํเนินธุรกิจกบัหนว่ยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และเอกชนตา่ง ๆ ซึง่ถา้หากขา้พเจา้ผิดนดั หรอืปฏิบตัิผิดสญัญา/ขอ้ตกลงใด ๆ กบัผูร้บั

หนงัสอืรบัรอง และ/หรอื ธนาคาร ไมว่า่ดว้ยเหตใุด ขา้พเจา้ตกลงยินยอมรบัผิดชอบตอ่ธนาคารอยา่งสิน้เชิง ตามความท่ีจะกลา่วตอ่ไป

ในหนงัสอืฉบบันีท้กุประการ  

 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอใหส้ญัญากบัธนาคารว่า หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน และหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนดไว ้ 

ไม่ว่าจะมีอยู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรือ ท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ ไม่ว่าดว้ยเหตใุดจนเป็นเหตใุหธ้นาคารไม่ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงิน 

แก่ขา้พเจา้ตามหนงัสือรบัรองเครดิต/สินเช่ือ และ/หรือ ขา้พเจา้ผิดนดั หรือ ปฏิบตัิผิดสญัญา และ/หรือ ขอ้ตกลงใด ๆ กบัผูร้บัหนงัสือ

รบัรอง (แลว้แตก่รณี) จนเป็นเหตใุหผู้ร้บัหนงัสอืรบัรองใชส้ิทธิเรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบชดใชเ้งิน และค่าเสียหายอย่างใด ๆ และ

เมื่อใดก็ตามท่ีธนาคารไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูร้บัหนงัสือรบัรองเช่นวา่นีใ้หธ้นาคารรบัผิดชอบ ขา้พเจา้ตกลงใหธ้นาคาร

ชาํระเงินตามจาํนวนท่ีถูกเรียกรอ้งไดท้นัที โดยไม่จาํตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบก่อน รวมทัง้ขา้พเจา้ขอสละสิทธิท่ีจะทกัทว้งคดัคา้น 

การจ่ายเงินของธนาคาร แมข้า้พเจา้จะมีขอ้ตอ่สูใ้ด ๆ ก็ตาม 

 

ขอ้ 3. การปฏิบตัิใด ๆ ของธนาคาร หากขา้พเจา้ และ/หรือ ธนาคาร ยงัมีขอ้ต่อสูเ้ก่ียวกบัการไมต่อ้งรบัผิดชอบ หรือ มีขอ้ต่อสู้

อ่ืนใดกบัผูร้บัหนงัสือรบัรองก็ตาม ขา้พเจา้ขอสละสิทธิท่ีจะโตแ้ยง้ หรือ ยกขึน้เป็นขอ้ตอ่สูก้บัธนาคารในการท่ีธนาคารไมไ่ดย้กขึน้ตอ่สู ้

หรอื โตแ้ยง้กบัผูร้บัหนงัสอืรบัรอง  ทัง้นี ้โดยจะไปวา่กลา่วกบัผูร้บัหนงัสอืรบัรองเองเป็นอีกสว่นหนึง่ตา่งหาก 

 

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรบัรองเครดิต/สินเช่ือ ในอตัราฉบบัละ ____________________ บาท 

(_______________________) หรือ รอ้ยละ _________ (_______________) ของวงเงินเครดิต/สินเช่ือ ท่ีธนาคารใหก้ารรบัรอง ใหแ้ก่

ธนาคาร (แลว้แตก่รณี)  ทัง้นี ้ขา้พเจา้จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารออกหนงัสอืรบัรองเครดิต/สนิเช่ือ ขา้พเจา้ตกลงยินยอม

ใหธ้นาคารมีสทิธิในการดาํเนินการหกัเงินในบญัชีของผูข้อออกหนงัสอืรบัรองเครดติ/สนิเช่ือ  ท่ีสาขา ___________________________ 

ประเภทบัญชี__________________ เลขท่ีบัญชี_____________________________  และ ในกรณีท่ีบัญชีดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอ 

และ/หรอืผูข้อออกหนงัสอืรบัรองเครดิต/สนิเช่ือ  ดาํเนินการปิดบญัชีดงักลา่วและไดม้ีการเปิดบญัชีใหม ่และ/หรอืบญัชีอ่ืนของผูข้อออก

หนงัสือรบัรองเครดิต/สินเช่ือ  ท่ีไดแ้จง้มายงัธนาคาร และ/หรือไม่ว่าจะเป็นบญัชีอ่ืนใดของผูใ้หส้ญัญาก็ตาม ผูข้อออกหนงัสือรบัรอง

เครดิต/สนิเช่ือ  ยงัคงใหถื้อวา่การยินยอมตามหนงัสอืฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบักบับญัชีดงักลา่วดว้ย 
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ขอ้ 5. ในกรณีท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือรบัรองเครดิต/สินเช่ือ ซึ่งแสดงว่าขา้พเจา้ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงินจากธนาคาร 

และ/หรือ แสดงว่าธนาคารจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ขา้พเจา้ไปแลว้ ไม่ว่าในขณะใด ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง

ประเภท และวงเงินเครดิต/สินเช่ือ ของขา้พเจา้ และ/หรือ ไม่ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่ขา้พเจา้ตามหนงัสือรบัรองเครดิต/สนิเช่ือ 

ได ้โดยไมต่อ้งคาํนงึถึงวา่ขา้พเจา้จะไดป้ฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน และหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนดไวห้รอืไม ่และโดยไมจ่าํเป็นตอ้ง

บอกกล่าวล่วงหนา้ และ/หรือ ชีแ้จงแสดงเหตุผลแต่อย่างใด  ทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอสละสิทธิท่ีจะโตแ้ยง้ หรือยกเป็นขอ้ต่อสูก้ับธนาคาร 

ทกุประการ 

  

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีขา้พเจา้มีอยู่กบัธนาคารหรือเงินซึง่อยูใ่นความ

ครอบครองดแูล และ/หรอืในอาํนาจสั่งการของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรอืไดอ้าํนาจสั่งการนี ้

มาโดยทางใด เพ่ือเขา้ชาํระหนี ้และ/หรือความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดท้นัทีโดยไม่จาํตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ทัง้นี ้ธนาคารจะมี

หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

 

ขอ้ 7. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 

7.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขท่ีสง่ผลใหข้า้พเจา้เกิดภาระหรือความเสีย่งท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผล

เมื่อขา้พเจา้ใหค้วามยินยอม 

7.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของขา้พเจา้ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบั

ตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรอืแจง้ขอ้มลู

อนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจนใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอืระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

7.3 หากมีกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ

เป็นอยา่งอ่ืน ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

 

ขอ้ 8. ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของขา้พเจา้ท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร หรือใหผ้่านธนาคาร หรือมีอยู่

กับธนาคาร หรือท่ีธนาคารไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นเพ่ือการใหบ้ริการแก่ขา้พเจา้ดาํเนินการตาม 

คาํขอของขา้พเจ้าก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นสนับสนุนการใหบ้ริการไม่ว่าจะเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหาร 

ความเสี่ยง การควบคมุกาํกับตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจัดการขอ้รอ้งเรียน และ/หรือ เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใด 

ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของธนาคารอย่างมีนยัสาํคญั หรือเพ่ือใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง และ

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตวัแทนของ

ธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์่วมกัน (co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ

ภายนอก บรษัิทขอ้มลูเครดิต บรษัิทจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสทิธิ ผูร้บัโอนสทิธิ ผูม้ีอาํนาจ

ตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสญัญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดงักลา่ว  

เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่ไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งักลา่ว และตกลงยินยอมใหส้ง่ และ/หรอื โอนขอ้มลูไปเก็บไว ้

บน server/cloud ในประเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ่ื น ๆ แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร า ก ฏ ใ น น โ ย บ า ย ก า ร คุ้ม ค ร อ ง ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ธ น า ค า ร

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
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เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือ พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุไว้

ขา้งตน้ 

 

 

 

 

ลงช่ือ ______________________________________ ผูข้อ 

              (______________________________________) 

 

 

ลงช่ือ ______________________________________ พยาน 

        (______________________________________) 

 

 

ลงช่ือ ______________________________________ พยาน 

        (______________________________________) 

 

 

 

  

ธนาคารไดอ้อกหนงัสือรบัรองเครดิต/สินเช่ือ เลขท่ี ______________________ ลงวนัท่ี _________________________ 

 

 

 

 

 


