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คาํขอให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ประกัน 

APPLICATION FOR ISSUANCE OF LETTER OF GUARANTEE 
ทําท่ี / At  …………………………………………………… 

    ….…………………………………………………………… 

 วนัท่ี / Date …………………………………………………. 

ข้าพเจ้า (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ขอ”) มีความประสงค์จะขอให้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ออกหนงัสือคํา้ประกนั

การดําเนินการของผู้ขอ หรือบคุคลท่ีมีรายช่ือปรากฏด้านลา่ง (ตามแตก่รณี) ไว้ตอ่ผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนั ดงันี ้

We (hereinafter referred to as “the Applicant”) hereby request KASIKORNBANK PCL. (Hereinafter referred to as “the Bank”) to issue 

letter of guarantee to secure the obligation of the Applicant or the Debtor (as applicable) in favor of the Beneficiary as follows: 

  ผู้ขอ / Applicant : 

  ช่ือ / Name ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

  ท่ีอยู่ /Address ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………. 

  ลูกหนี ้/ Debtor : (ในกรณีท่ีผู้ ท่ีธนาคารจะต้องคํา้ประกนัเป็นบคุคลอ่ืนขอให้ระบรุายละเอียดในช่องนี)้ 

   คนละบคุคลกบัผู้ขอ / not the same as the Applicant  

   ช่ือ (Name) …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ท่ีอยู่ (Address) ………………………………………………..………………………………………………….………………………….. 

…………………………………….……………………………………………………………………………………............................ 

  ผู้รับหนังสือคํา้ประกัน / Beneficiary 

  ช่ือ (Name) …………………………………………………………………………………………………………………...…………………...... 

  ท่ีอยู่ (Address)  …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………….……………………………………………………….…………………….....….....….....…....... 

  วัตถุประสงค์การคํา้ประกัน Guaranteed Purpose 

 ในการที่/ in case     ผู้ขอ/the Applicant 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

            [ในกรณีท่ีผู้ ท่ีธนาคารจะต้องคํา้ประกนัเป็นบคุคลอ่ืน/in case the Bank guarantee the other person]          

  การประมลูงาน / Bidding ตาม / in accordance with ………………………………………………………….…………………………. 

  การปฏิบติัตามสญัญา/เง่ือนไข / Performance ตาม / in accordance with …………………..………………………………….………. 

  การรับเงินลว่งหน้า / Advance Payment ตาม / in accordance with …………………………………………………………………….. 

  การรับเงินประกนั / Retention Money ตาม / in accordance with ……………………….………………………………………………. 

  การประกนัผลงาน / Warranty ตาม / in accordance with ….…………………………………………………………………………….. 

      การจ่ายภาษี/อากร/ Payment of  .....................................................................................................................................Tax/Duty 

      การจ่ายค่าไฟ /Electricity Payment 

ภาระของผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนัท่ีได้ออกหนงัสือคํา้ประกนัให้ไว้ตอ่ / Counter Guarantee obligation of the Beneficiary’s letter of 

guarantee issue in favor of ……………………………………………………………………………………………………………................ 

  อ่ืน ๆ / other ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

  รูปแบบ/Format 

   Letter of Guarantee 

       Standby L/C 
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  จาํนวนเงนิคํา้ประกัน / Guaranteed Amount : 

 สกลุเงินและจํานวนเงิน / currency and amount ……………………………………………….……………………………………………........ 

  เง่ือนไขเพ่ิมเติม / additional condition ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ระยะเวลาคํา้ประกัน / Guaranteed Period : 

  ตัง้แต/่ from ………………………………………  จนถึง/until ……………………………………………………………………………. 

  จนกวา่ผู้ขอ/ลกูหนี ้จะหมดภาระผกูพนั until obligations of the Applicant/ the Debtor has been fulfilled 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  รายละเอียดอ่ืน ๆ / other details 

     ตามท่ีระบใุนเอกสารแนบ  ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของคําขอฉบบันี ้as specified in the appendix attached hereto and shall be deem as 

         an integral part hereof         

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1 เม่ือใดก็ตามท่ีธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนัให้รับผิดชอบใช้เงินตามหนงัสือคํา้ประกนั ผู้ขอตกลงให้ธนาคารชําระเงินตาม

จํานวนท่ีถกูเรียกร้องได้ทนัที  โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบก่อน  และผู้ขอตกลงชดใช้เงินทกุจํานวนท่ีธนาคารได้ชําระไปให้แก่ธนาคาร

ในทนัที ท่ีได้รับแจ้ง  ทัง้นี ้ ผู้ขอสละสิทธิท่ีจะทกัท้วงคดัค้านการชําระเงินของธนาคาร ตลอดจนยอมรับการปฏิบติัใด ๆ  ของธนาคารตาม

หนงัสือคํา้ประกนั  และหากผู้ขอ และ/หรือ ลกูหนี ้ และ/หรือธนาคาร ยงัมีข้อตอ่สู้ใด ๆ กบัผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนั   ผู้ขอตกลงสละสิทธิท่ีจะ

โต้แย้ง หรือยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้กบัธนาคารในการไม่ยกข้อตอ่สู้หรือข้อโต้แย้งนัน้ ทัง้นี ้ โดยผู้ขอจะไปวา่กล่าวกบัผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนัเองเป็น

สว่นหนึง่ตา่งหากเอง 

Whenever and upon the time that the Bank has received the Beneficiary’s demand for payment under the letter of guarantee, 

the Applicant agrees to the Bank for making such payment immediately, without delay and without prior notification to the 

Applicant, and then reimburse the Bank in full promptly as the Bank’s notice. In addition, the Applicant hereby waives its right 

to protest or object such making payment by the Bank, even though the Debtor and/or the Debtor may have any defenses or 

controversies.  

2    ผู้ขอตกลงชําระค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือคํา้ประกนัให้แก่ธนาคาร ในอตัราตามท่ีระบขุ้างลา่งนีท้ัง้นีผู้้ขอรับทราบ และยอมรับว่า

คา่ธรรมเนียม ดงักลา่ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องบอกกลา่วลว่งหน้า หรือชีแ้จงแสดงเหตผุลตอ่ผู้ขอแตอ่ย่างใด และผู้ขอ

ตกลงชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารในอตัราท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ โดยจะไม่โต้แย้งคดัค้านใด ๆ ทัง้สิน้   และผู้ขอรับทราบว่าค่าธรรมเนียม

ดงักลา่วเป็นการชําระลว่งหน้า ซึง่ธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องคืนให้แก่ผู้ขอไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

The Applicant shall pay the fee for the issuance of the letter of guarantee to the Bank at the rate of per annum of the 

guaranteed amount as specified below. The Applicant hereby agrees and accepts that such fee is subject to change by the 

Bank, from time to time, without prior notification or expression of its grounds to the Applicant. The Applicant acknowledges 

and agrees that such fee shall be paid on advance basis and shall not be refund.  

  อตัราคา่ธรรมเนียม / Fee rate 

ในกรณีท่ีหนงัสือคํา้ประกนัเป็นแบบมีกําหนดระยะเวลาสิน้สดุท่ีแน่นอน  ผู้ขอตกลงให้เร่ิมคํานวณคา่ธรรมเนียมนบัตัง้แตว่นัท่ี หนงัสอืคํา้ ป ร ะ กนั มี 

ผ ล บงัคบัใ ช้ไป จ นถงึวนัท่ีค ร บ กําห น ด ระยะ เว ลา ใน การคํา้ประกนั      โด ยผู้ข อ ต ก ลง ชําระเป็นการลว่งหน้าครัง้เดียวทัง้จํานวน ในวนัท่ีธนาคารออก

หนงัสือคํา้ประกนั  อนึง่ ในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาคํา้ประกนัตามหนงัสือคํา้ประกนัแล้ว หากธนาคารยงัไม่ได้รับแจ้งจากผู้ รับหนงัสือคํา้

ประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ธนาคารพ้นจากภาระความรับผิดทัง้หมดตามหนงัสือคํา้ประกนั  หรือได้รับต้นฉบบัหนงัสือคํา้ประกนัคืน  ผู้ขอ

ตกลงท่ีจะชําระคา่ธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้ในคําขอฉบบันีใ้ห้แก่ธนาคารตอ่ไป โดยชําระเป็นการลว่งหน้าสําหรับช่วงระยะเวลาทกุ 3 (สาม) 

เดือน  ชําระครัง้แรกในวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาคํา้ประกนัตามท่ีระบใุนหนงัสือคํา้ประกนั 
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For letter of guarantee issuance with the specific expiry date (closed-end): The Applicant agrees to pay issuing fee in advance 

on the issuance date of the letter of guarantee in full amount which fee calculated from the effective date of the letter of 

guarantee to such specific expiry date of such letter of guarantee. In the event that the Bank has not received (a) written 

notification to discharge entire liabilities of the Bank under the letter of guarantee or (b) return of the original letter for 

cancellation, the Applicant agrees to further pay issuing fee in advance for every 3 (three) months at the rate as specified 

which staring from the expiry date of letter of guarantee as specified in the letter of guarantee. 

ในกรณีท่ีหนงัสือคํา้ประกนัเป็นแบบไม่มีกําหนดระยะเวลาสิน้สดุท่ีแน่นอน ผู้ขอตกลงเร่ิมคํานวณคา่ธรรมเนียมนบัตัง้แตว่นัท่ีหนงัสือคํา้

ประกนัมีผลบงัคบัใช้ ไปจนกวา่ธนาคารจะได้รับแจ้งจากผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ ธนาคารพ้นจากภาระความรับผิด

ทัง้หมดตามหนงัสอืคํา้ประกนั หรือได้รับต้นฉบบัหนงัสือคํา้ประกนัคืนแล้ว ทัง้นีผู้้ขอตกลงชําระคา่ธรรมเนียมเป็นการลว่งหน้า  โดยชําระครัง้

แรกสําหรับระยะเวลา 1 (หนึง่) ปี ในวนัท่ีธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนั และชําระครัง้ตอ่ ๆ ไป สําหรับทกุรอบระยะเวลา 1 (หนึง่) ปี โดย

ชําระในทกุวนัท่ีครบกําหนดแตล่ะรอบระยะเวลา 

For letter of guarantee with non-specific guarantee period (opened-end): The Applicant agrees to pay issuing fee calculated 

from the effective date of the letter of guarantee until (a) the Bank has received written notification from the Beneficiary to 

discharge entire liabilities of the Bank under the letter of guarantee or (b) return of the original letter of guarantee for 

cancellation. The Applicant agrees to pay for issuing fee in advance and the first installment fee in advance for the period of 1 

(one) year on the issuance date of the letter of guarantee and consecutively payment for each additional period of 1 (one) year 

on each date of every anniversary. 

ท้ังนี ้ ในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากจํานวนเงินทีต้่องชําระ แต่ละคราวต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ�งพนับาทถ้วน) ผู้ขอตกลงชําระให้แก่

ธนาคารเป็นจํานวน 1,000 บาท (หนึ�งพนับาทถ้วน)  

However that in case the amount of fee paid for period of each payment installment is less than Baht 1,000 (Baht One Thousand 

Only), the Applicant agrees to pay the fee to the Bank for each installment in the amount of Baht 1,000 (Baht One Thousand 

Only).

    ตามรายละเอียดท่ีระบใุนเอกสารแนบ  และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของคําขอฉบบันี ้

The Applicant agrees to pay the fee as details specified in the appendix attached hereto and shall be deemed as an integral 

part hereof. 

 ……………………….……………………………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

3 ผู้ขอตกลงรับภาระและชดใช้ค่าธรรมเนียม คา่อากร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามประเพณีของธนาคารในการออกหนงัสือคํา้ประกนั การ

ชําระเงินตามภาระภายใต้หนงัสือคํา้ประกนั การขออนญุาตคํา้ประกนัด้วยสกลุเงินตา่งประเทศ และ/หรือ การสง่เงินไปชําระเป็นสกลุเงิน

ตา่งประเทศจากทางราชการ ผลตา่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากความแตกต่าง หรือผนัผวนของสกลุเงิน และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศกบัเงินสกลุบาทในการคํา้ประกนั และ/หรือการชําระเงินแบบตา่ง ๆ ตลอดจนดอกเบีย้ ค่าใช้จ่าย และคา่เสียหายใด ๆ อนัพงึเกิด

ขึน้กบัธนาคารในการดําเนินการตามคําขอฉบบันีใ้ห้แก่ธนาคารจนครบถ้วน พร้อมทัง้ดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ีธนาคารได้จ่ายเงินนัน้ๆ เป็นต้นไป 

จนถึงวนัท่ีผู้ขอได้ชําระให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน 

The Applicant agrees to be responsible for and reimburse to the Bank for all fees, taxes, and expenses which occurred in 

connection with the letter of guarantee, including without limitation, issuance, approval fee for guarantee in foreign currency, 

and remittance of foreign currency, difference in exchange of foreign currency, fluctuation of foreign currency, together with 

interest, expenses and damages as may be occurred thereon together with default interest from the occurring date until the 

date the Bank has received payment in full. 
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อตัราดอกเบีย้สําหรับเงินท่ีผู้ขอจะต้องชําระให้แก่ธนาคารภายใต้ภาระตามคําขอฉบบันี ้ ผู้ขอยินยอมให้ธนาคารคิดในอตัราเท่ากบัอตัรา

ดอกเบีย้ผิดนดัท่ีธนาคารประกาศกําหนดในแตล่ะขณะเวลา ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารประกาศกําหนดเป็นคราวๆไป โดยธนาคาร 

ไม่ต้องทําหลกัฐานใด ๆ ให้แก่ผู้ขออีกแตป่ระการใด (ซึง่ในคําขอฉบบันีจ้ะอ้างอิงถึงวา่ “อตัราผิดนดั”) 

The Applicant agrees that interest to be charged for all monies due to the Bank shall be the default interest as announced by 

the Bank from time to time, without further notice to the Applicant (“Default Interest Rate”) 

ผู้ขอตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการหกัเงินในบญัชีของผู้ขอท่ีสาขา / Branch……………………………….………….…… 

ประเภทบญัชี / A/C Type …………………………………………เลขที่บญัชี / A/C no…………………………………………………… 

และผู้ขอให้ถือวา่การยินยอมตามใบคําขอฉบบันี ้เพ่ือการดําเนินการชําระ ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามประเพณีของ

ธนาคาร ในการขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนั รวมถึง คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ใบคําขอฉบบันี ้ 

The Applicant hereby consents that the Bank has a right to debit proceeds from the Applicant’s deposit account as stated 

above. This consent given by the Applicant under this Application shall still have effect to such account(s) of the Applicant for 

the purposes of payment for fees, stamp duties and/or any expenses in connection with for issuance of letter of guarantee, 

including other expenses incurred under this Application. 

ทัง้นี ้ ผู้ขอยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้ดลุยพินิจหกัเงินจํานวนใด ๆ ท่ีผู้ขอเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าหนีธ้นาคารในขณะนี ้ และ/หรือในภายหน้า 

เพ่ือชําระคา่ธรรมเนียม คา่เสียหาย ค่าใช้จ่าย เงินท่ีธนาคารได้ชําระไปตามท่ีถกูเรียกร้องภายใต้ภาระการคํา้ประกนั และ/หรือ เงินจํานวนอ่ืนใด

ท่ีผู้ขอต้องชําระให้แก่ธนาคาร โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

The Applicant hereby authorizes, without any notice, the Bank to set-off any money that the Applicant own or be a creditor to the 

Bank, whether present and/or in the future, for making payment of fee, damages, expenses, money that the Bank paid for claim 

under obligation of the letter of guarantee and/or any money that the Applicant owed to the Bank. 

4 ในกรณีท่ีเป็นการออกหนงัสือคํา้ประกนัในสกลุเงินตราตา่งประเทศ และมีการผิดนดัชําระเงิน และ/หรือผิดข้อกําหนด    หรือเง่ือนไขใดภายใต้ 

คําขอฉบบันี ้ผู้ขอตกลงให้เป็นสิทธิและดลุยพินิจของธนาคารโดยลําพงั ไม่ว่าในขณะใดหลงัจากเหตดุงักลา่ว     ในการเปลี่ยนสกลุเงินท่ีผู้ขอ 

มีภาระต้องชําระให้แก่ธนาคารภายใต้คําขอฉบบันี ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรเป็นสกลุเงินบาทได้ โดยไม่ต้องขอ

ความยินยอมจากผู้ขออีก ซึง่ผู้ขอตกลงให้ถือวา่ยอดเงินท่ีค้างชําระท่ีเคยเป็นสกลุเงินตา่งประเทศเปลี่ยนเป็นสกลุเงินบาท และผู้ขอยินยอม

ชําระดอกเบีย้บนเงินบาทท่ีแปลงมาดงักลา่วในอตัราผิดนดั 

In the event that the letter of guarantee is issued in a foreign currency and there is any breach in payment and/or any 

conditions of this Application, the Applicant agrees that the Bank has absolute, without consent of the Applicant, has it right to 

exercise its discretion to convert such relevant foreign currency whether in whole or in part to Baht currency as the Bank 

deems appropriate The Applicant agrees and consents that the debt that was converted into Baht currency is debt that the 

Applicant obligated to repay the Bank and that the Default Interest rate shall be calculated from such converted amount. 

5 ผู้ขอตกลงและรับทราบวา่ ในกรณีท่ีหนงัสือคํา้ประกนัท่ีจะออกโดยธนาคาร    ต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายตา่งประเทศ หรือกฎระเบียบ

ปฏิบติัใดๆหากมีข้อพิพาทภายใต้หนงัสือคํา้ประกนัเกิดขึน้ผู้ขอตกลงผกูพนัตอ่ธนาคารและผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนั ตามบทบญัญติั/ข้อกําหนด 

ของกฎหมาย/กฎระเบียบนัน้  ตลอดจนสละสิทธิและ/หรือ  ข้อยกเว้นใด ๆ อนัผู้ขออาจพงึมี   และพงึกลา่วอ้างได้ภายใต้กฎหมาย/กฎระเบียบ 

นัน้ ๆ อนัเป็นเหตใุห้ผู้ขอได้ รับการยกเว้นความรับผิด และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆท่ีผู้ขอจะต้องรับผิดชอบ    และ/หรือ รับผิดตอ่ธนาคาร 

In the case where the letter of guarantee by subjected to any foreign law or any specified customs and /or practices, and there 

is any dispute relating to such letter of guarantee, the Applicant agrees and acknowledges to be bound by such laws or 

regulations and/or practices in all respects and also agrees to waive any rights or exception granted thereby that may release 

any liability of the Applicant to the Bank. 



5/6 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทภายใต้หนงัสือคํา้ประกนั และ/หรือ ภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสือคํา้ประกนัดงักลา่ว  อนัอาจเป็นเหตใุห้ธนาคาร

ได้รับการร้องขอให้เข้ามีสว่นร่วมในคดีหรือข้อพิพาทดงักลา่วแล้ว ผู้ขอตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบักรณีดงักลา่วทัง้สิน้ทัง้

จํานวน ซึง่รวมถึง แตไ่ม่จํากดัเพียง คา่จ้างทนายความ การใช้จ่ายในการตอ่สู้คดี ค่าท่ีพกั และคา่พาหนะ แตท่ัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิของ

ธนาคารในการท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมในคดีหรือข้อพิพาทนัน้ และกรณีดงักลา่วผู้ขอตกลงสละสิทธิในการท่ีจะ

เรียกร้องคา่เสียหายใดๆตอ่ธนาคาร โดยหากธนาคารจะต้องรับผิดชอบในเงินจํานวนใดๆต่อผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนัเป็นจํานวนเงินท่ีเพ่ิมเติม 

และนอกเหนือจากจํานวนเงินคํา้ประกนัท่ีปรากฏในหนงัสือคํา้ประกนัอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีระบแุล้ว ผู้ขอตกลง

รับผิดชอบชําระเงินจํานวนดงักลา่วคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนทัง้สิน้ทัง้จํานวน 

In the event that there is dispute relating to the letter of guarantee and/or any relevant agreement which may cause the Bank to 

participate in such dispute or the lawsuit, the Applicant agrees to be responsible for all incur expenses including but not 

limited to lawyer fee, expenses in lawsuit, accommodation fee and vehicle fee. However, nothing shall prejudice discretion of 

the Bank to participate in the aforesaid dispute or the lawsuit. In any event the Applicant agrees not to demand for any 

damages from the Bank. Moreover, in case the Bank is obligated to responsible for any additional amount (other than the 

guaranteed amount as appeared in the letter of guarantee) due to the law and/or practices as specified in the letter of 

guarantee, the Applicant agrees to responsible for all additional payment in all respect. 

6 ในกรณีท่ีความหมายของข้อกําหนดและเง่ือนไขภาษาไทยและภาษาองักฤษไม่ตรงกนั  ผู้ขอตกลงให้ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเป็นภาษาไทย

บงัคบัในการตีความและอธิบายความ 

In the event that there is inconsistency in English language version and Thai language version, the Applicant agrees that the 

Thai language version of this Application shall prevail. 

7 คําขอฉบบันีอ้ยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย 

This Application shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand. 

เพ่ือเป็นหลกัฐาน  ผู้ขอได้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตรา (หากมี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น   

In witness whereof, the Applicant, has signed and sealed (if any) in the presence of witnesses on the above-written date. 

ลงช่ือ/Signed  ______________________________________________________________  ผู้ขอ/the Applicant 

        (                                                                                                              ) 

  โดย/By ____________________________________________________________ 

ลงช่ือ/Signed  ________________________________________________________________พยาน/Witness   

   (                                                                                                               )  

__________________________________________________________________________________________________________ 

[กรณีขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค้ําประกนัในนามบคุคลอืน่] 

{Please sign in this box in case the Bank guarantee the person other than the Applicant} 

ข้าพเจ้า________________________________________________ (ในฐานะลกูหนีต้ามท่ีมีการระบถุึงในคําขอฯ ฉบบันี)้ ตกลงผกูพนัตาม

เง่ือนไขของคําขอให้ธนาคารออก   หนงัสือคํา้ประกนัฉบบันีเ้ช่นเดียวกบัผู้ขอทกุประการ และตกลงยินยอมให้ถือวา่ภาระหนีส้ินอนัเกิดจาก

การขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัตามคําขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัฉบบันี ้ เป็นภาระหนีส้ินท่ีข้าพเจ้าจะต้องร่วมรับผิด

 Bank Use Only 

  Signature Verified By 
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ร่วมกนักบัผู้ขอตอ่ธนาคารในแบบลกูหนีร่้วม จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนีจ้นสิน้เชิง รวมทัง้สละข้อตอ่สู้ และ/หรือจะไม่ยกเอาเหตแุละผล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 293 และมาตรา 294 มาเป็นเหตปุลดเปลือ้งความรับผิดของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ตอ่ธนาคารด้วย

ประการใด ๆ ทัง้สิน้       

 

 We______________________________________________________ as defined as the Debtor under this Application shall be jointly 

liable with the Applicant as a joint debtor for the repayment of debt incurred from the Bank’s issuance of the guarantee under 

this application until the Bank receives full amount of debt owed to it. We hereby irrevocably and unconditionally waive all 

rights under section 293 and 294 of the Civil and Commercial Code of Thailand. 

 

 

  ลงช่ือ/Signed  ______________________________________________________________   

                                             (                                                                                                           ) 

                         โดย/By _____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

สําหรบัเจ้าหนา้ทีธ่นาคาร :  

           ธนาคารได้ออกหนงัสือคํา้ประกนัเลขท่ี The Bank has issued Letter Guarantee No. ____________________________________ 

          ลงวนัท่ี dated _______________________________ 
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