คําขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ
ทําที่ _________________________________________
วันที่ _________________________________________
ข้าพเจ้า ____________________________________________________ สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ _________________________
ถนน __________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อําเภอ/เขต _______________________________
จังหวัด _____________________________ ขอทําหนังสือฉบับนีใ้ ห้ไว้กบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธนาคาร” โดย
มีขอ้ ความดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน
จากธนาคาร และ/หรือ ธนาคารจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ขา้ พเจ้า เพื่อนําไปยื่นขอจดทะเบียนรับเหมางาน และ/หรือ ติดต่อ
ดําเนินธุรกิจกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนต่าง ๆ ซึง่ ถ้าหากข้าพเจ้าผิดนัด หรือปฏิบตั ิผิดสัญญา/ข้อตกลงใด ๆ กับผูร้ บั
หนังสือรับรอง และ/หรือ ธนาคาร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อธนาคารอย่างสิน้ เชิง ตามความที่จะกล่าวต่อไป
ในหนังสือฉบับนีท้ กุ ประการ
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญากับธนาคารว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผน และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดไว้
ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วในขณะนี ้ และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดจนเป็ นเหตุให้ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ขา้ พเจ้าตามหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ และ/หรือ ข้าพเจ้าผิดนัด หรือ ปฏิบตั ิผิดสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ กับผูร้ บั หนังสือ
รับรอง (แล้วแต่กรณี) จนเป็ นเหตุให้ผรู้ บั หนังสือรับรองใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบชดใช้เงิน และค่าเสียหายอย่างใด ๆ และ
เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ บั หนังสือรับรองเช่นว่านีใ้ ห้ธนาคารรับผิดชอบ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร
ชําระเงินตามจํานวนที่ถูกเรียกร้องได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบก่อน รวมทัง้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ ที่จะทักท้วงคัดค้าน
การจ่ายเงินของธนาคาร แม้ขา้ พเจ้าจะมีขอ้ ต่อสูใ้ ด ๆ ก็ตาม
ข้อ 3. การปฏิบตั ิใด ๆ ของธนาคาร หากข้าพเจ้า และ/หรือ ธนาคาร ยังมีขอ้ ต่อสูเ้ กี่ยวกับการไม่ตอ้ งรับผิดชอบ หรือ มีขอ้ ต่อสู้
อื่นใดกับผูร้ บั หนังสือรับรองก็ตาม ข้าพเจ้าขอสละสิทธิที่จะโต้แย้ง หรือ ยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูก้ บั ธนาคารในการที่ธนาคารไม่ได้ยกขึน้ ต่อสู้
หรือ โต้แย้งกับผูร้ บั หนังสือรับรอง ทัง้ นี ้ โดยจะไปว่ากล่าวกับผูร้ บั หนังสือรับรองเองเป็ นอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ ในอัตราฉบับละ ____________________ บาท
(_______________________) หรือ ร้อยละ _________ (_______________) ของวงเงินเครดิต/สินเชื่อ ที่ธนาคารให้การรับรอง ให้แก่
ธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าจะต้องชําระให้แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ ข้าพเจ้าตกลงยินยอม
ให้ธนาคารมีสทิ ธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีของผูข้ อออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ ที่สาขา ___________________________
ประเภทบัญชี __________________ เลขที่บัญชี _____________________________ และ ในกรณี ที่บัญชี ดังกล่าวมีเงิ นไม่เพียงพอ
และ/หรือผูข้ อออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ ดําเนินการปิ ดบัญชีดงั กล่าวและได้มีการเปิ ดบัญชีใหม่ และ/หรือบัญชีอื่นของผูข้ อออก
หนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ ที่ได้แจ้งมายังธนาคาร และ/หรือไม่ว่าจะเป็ นบัญชีอื่นใดของผูใ้ ห้สญ
ั ญาก็ตาม ผูข้ อออกหนังสือรับรอง
เครดิต/สินเชื่อ ยังคงให้ถือว่าการยินยอมตามหนังสือฉบับนีม้ ีผลใช้บงั คับกับบัญชีดงั กล่าวด้วย
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ข้อ 5. ในกรณีที่ธนาคารได้ออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ ซึ่งแสดงว่าข้าพเจ้าได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร
และ/หรือ แสดงว่าธนาคารจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ขา้ พเจ้าไปแล้ว ไม่ว่าในขณะใด ธนาคารสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง
ประเภท และวงเงินเครดิต/สินเชื่อ ของข้าพเจ้า และ/หรือ ไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ขา้ พเจ้าตามหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ
ได้ โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าข้าพเจ้าจะได้ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผน และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดไว้หรือไม่ และโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ ชีแ้ จงแสดงเหตุผลแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ ที่จะโต้แย้ง หรือยกเป็ นข้อต่อสูก้ ับธนาคาร
ทุกประการ
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั ธนาคารหรือเงินซึง่ อยูใ่ นความ
ครอบครองดูแล และ/หรือในอํานาจสั่งการของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อาํ นาจสั่งการนี ้
มาโดยทางใด เพื่อเข้าชําระหนี ้ และ/หรือความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้ทนั ทีโดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทัง้ นี ้ ธนาคารจะมี
หลักฐานการหักบัญชีให้ผใู้ ช้บริการทราบ
ข้อ 7. การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ
7.1 หากเป็ นการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ขา้ พเจ้าเกิดภาระหรือความเสีย่ งที่เพิ่มขึน้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผล
เมื่อข้าพเจ้าให้ความยินยอม
7.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของข้าพเจ้า (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้นทุนที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูล
อันเป็ นสาระสําคัญของการเปลีย่ นแปลงที่ชดั เจนให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาํ หนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็ นการเฉพาะ
เป็ นอย่างอื่น ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ข้อ 8. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่
กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จาํ เป็ นเพื่อการให้บริการแก่ขา้ พเจ้าดําเนินการตาม
คําขอของข้าพเจ้าก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผูอ้ ื่น สนับ สนุนการให้บ ริการไม่ว่าจะเกี่ ยวกับงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ ตาม การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมกํากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใด
ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็ นธรรมและต่อเนื่อง และ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูใ้ ห้บริการภายนอก ตัวแทนของ
ธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ ผูม้ ีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว และตกลงยินยอมให้สง่ และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้
บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อื่ น ๆ แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร า ก ฏ ใ น น โ ย บ า ย ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ 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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ข้างต้น

เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้

ลงชื่อ ______________________________________ ผูข้ อ
(______________________________________)

ลงชื่อ ______________________________________ พยาน
(______________________________________)

ลงชื่อ ______________________________________ พยาน
(______________________________________)

ธนาคารได้ออกหนังสือรับรองเครดิต/สินเชื่อ เลขที่ ______________________ ลงวันที่ _________________________
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