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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรหนังสือค ำ้ประกันกสิกรไทย (K-Letter of Guarantee) 

 บริกำรหนังสือค ้ำประกันกสิกรไทย (K-Letter of Guarantee) หรือช่ืออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่  
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีก “ธนาคาร”) เห็นสมควร หมายถึง บรกิารทางดา้นหนงัสอืค า้ประกนัที่ธนาคารอ านวยความ
สะดวกแก่ลกูคา้ผูข้อใหธ้นาคารออกหนงัสอืค า้ประกนั (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูข้อใชบ้รกิาร”) ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
และ/หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องหน่วยงานภาครฐั และ/หรือหน่วยงานภาคเอกชน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดท้  าขอ้ตกลง
การใหบ้รกิารออกหนงัสอืค า้ประกนัทางอิเลก็ทรอนิกสไ์วก้บัธนาคาร โดยมีรูปแบบ รายละเอียด และเง่ือนไขการให ้  บรกิารหนงัสอืค า้
ประกนัอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ธนาคารกบัผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนัแต่ละราย  อาทิ เช่น บรกิาร K CONNECT-LG, บรกิาร   K e-LG via e-GP, 
บริการ K e-LG via e-Guarantee, บริการ K e-LG via PTTPM และ/หรือบริการอื่นใดที่ธนาคารจะใหบ้ริการเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่ง
ต่อไปนี ้หากไม่ระบโุดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “บริการ”) โดยผูข้อใชบ้ริการจะสามารถใชบ้ริการไดต้อ่เมื่อผูข้อใชบ้ริการไดร้บั
วงเงินสนิเช่ือประเภทหนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามบนัทกึขอ้ตกลง และ/หรอืเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ที่ผูข้อใช้
บริการไดท้ าไวก้ับธนาคาร ซึ่งผูข้อใช้บริการสามารถใชบ้ริการ ณ ส านักงาน หรือที่บา้นของผูข้อใช้บริการเอง โดยการเช่ือมโยง
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสจ์ากเครื่องคอมพิวเตอรข์องผูข้อใชบ้ริการ หรือ อปุกรณส์ื่อสารไรส้าย เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี แท็บเล็ตเข้า
กับระบบสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอรข์องธนาคาร และ/หรือหน่วยงานภาครฐั และ/หรือหน่วยงานภาคเอกชน โดยผูข้อใชบ้ริการไม่
จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัธนาคาร เพื่อขอออกหนงัสอืค า้ประกนัของผูข้อใชบ้รกิาร ไวต้อ่ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนัตามที่ผูข้อใชบ้รกิารจะ
ระบุไวใ้นระบบอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร และ/หรือไวต้่อหน่วยงานภาครฐั/หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นใด ตามที่ผูข้อใ ช้
บริการไดข้อออกหนงัสือค า้ประกนัผ่านระบบของหน่วยงานดงักลา่ว (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่ระบโุดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “ผูร้บั
หนงัสอืค า้ประกนั”)โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีด้งัตอ่ไปนี ้
ส่วนที่1 ข้อก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปส ำหรับหนังสือค ำ้ประกันกสิกรไทย 
1.   ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและรบัทราบวา่บรกิารตา่งๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิารกบัธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามรูปแบบ ขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขฉบบันี ้และประกาศตา่งๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัการใหบ้รกิารแตล่ะบรกิาร ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้
บริการแต่ละบริการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบับนีด้ว้ย ดังนัน้ ผูข้อใช้บริการตกลงและยอมรบั
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้และตกลงที่จะปฏิบตัิตามรูปแบบ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะ และประกาศตา่งๆ ของธนาคาร 
ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวกบัการใหบ้รกิารในแตล่ะบรกิาร ทัง้ที่ธนาคารไดแ้จง้ผูข้อใชบ้รกิารทราบ หรอืที่ธนาคารจะแจง้ให้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในขอ้ 20 

2.   การใหบ้รกิารและด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้รกิารตา่งๆ ที่ธนาคารจดัท าขึน้เป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้ับผูข้อใชบ้ริการ ความรบัผิดตามธุรกรรมที่เก่ียวขอ้ง ผูข้อใชบ้ริการและธนาคารแต่ละฝ่ายตอ้งรบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการที่ฝ่ายตนกระท าโดยผิดพลาด หรือประมาทเลินเลอ่ หรือปฏิบตัิผิดขอ้ตกลง หรือการกระท าที่  
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

3.    ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่ ธนาคารและผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง คูม่ือ ค าขอ
ความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆของธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจ (แลว้แต่
กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (รวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง”) หากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ผูข้อใชบ้ริการตกลงว่าในการใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่เปลีย่นแปลงนัน้ทนัทีตามที่ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ หากผูข้อใชบ้รกิารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถกูเรียกค่าปรบั และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ้่ายขอใช้
บรกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่ปรบั คา่เสยีหาย และ/หรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว ใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั จนกวา่ผูข้อใชบ้รกิารจะ
ช าระใหธ้นาคารครบถว้น  
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4.    ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองวา่ บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรอืที่ไดม้ีการจดัสง่มาใหธ้นาคาร ไมว่า่จะสง่มา
ในรูปแบบใด และไม่ว่าจะสง่ดว้ยตวัผูข้อใชบ้ริการเองหรือบคุคลที่ผูข้อใชบ้ริการมอบหมาย มีความครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง 
เป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มลูที่ธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้ริการและน ามาปรับปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็น
ปัจจุบนัได ้โดยผูข้อใชบ้ริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการและการท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการใชบ้ริการนี ้ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ขอ้มูล หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง
แทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั หรือผูข้อใชบ้ริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และการท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบันี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารใชเ้อกสาร ขอ้มลู และรายละเอียดดงักลา่วในการด าเนินการตา่งๆ 

        ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของธนาคารไดท้กุประการ 
5.    หากผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถด าเนินการไดต้าม

วิธีการท่ีธนาคารก าหนดของแตล่ะบรกิาร  
6.    เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

และ/หรือการใหบ้ริการ หรือในกรณีที่มีเหตทุี่ตอ้งระงบัการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละ/หรือการใหบ้ริการตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีเ้ป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการ
ดงักลา่ว ผูข้อใชบ้ริการสามารถติดตอ่ธนาคารไดท้ี่ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 หรือช่องทางอื่น
ที่ธนาคารก าหนด พรอ้มทัง้แจง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เช่น เรื่อง วนั เวลา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มลูอื่นใด
ตามที่ธนาคารรอ้งขอ เมื่อผูข้อใชบ้รกิารด าเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ ธนาคารจะ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ระงบัการด าเนินการ ยกเลกิการระงบัการด าเนินการ ใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้แก่ผูข้อใชบ้รกิารนัน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรม
ที่ไดเ้กิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามค าขอใดที่ขดัตอ่กฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

            ผูข้อใชบ้ริการตกลงช าระค่าตอบแทนการออกหนงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการ ไม่ว่าจะเรียกว่า ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
หรอืช่ืออื่นใด ใหแ้ก่ธนาคารในอตัราตามที่ผูข้อใชบ้รกิารไดต้กลงไวก้บัธนาคาร หรอืตามที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลกูคา้
ของธนาคาร ซึง่อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วนัน้ จะประกาศเป็นคราวๆไป และจะปิดประกาศไวใ้นเว็บไซตข์องธนาคาร ภายใน
ก าหนดเวลาช าระคา่ตอบแทนนัน้ๆ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นการช าระลว่งหนา้ ซึง่ธนาคารไม่มี
หนา้ที่ตอ้งคืนใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารไมว่า่ในกรณีใดๆ 
7.    ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ (หากมี) ที่เกิดขึน้ตามประเพณีของ
ธนาคารในการออกหนงัสือค า้ประกันที่ขอใชบ้ริการ แต่เพียงฝ่ายเดียวหากธนาคารจ าตอ้งทดลองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม      
ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผูข้อใชบ้ริการไปก่อน ผูข้อใชบ้ริการตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคาร  
โดยพลนั ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัภาระและชดใชก้ารช าระเงินตามภาระภายใตห้นงัสอืค า้ประกนัท่ีขอใชบ้รกิาร การขออนญุาต
ค า้ประกนัดว้ยสกลุเงินต่างประเทศ และ/หรือ การสง่เงินไปช าระเป็นสกุลเงินตา่งประเทศจากทางราชการ ผลต่าง และ/หรือ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากความแตกตา่ง หรือผนัผวนของสกุลเงิน และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกบัเงินสกุลบาทใน
การค า้ประกนั และ/หรือการช าระเงินแบบตา่งๆ อนัพึงเกิดขึน้กบัธนาคารในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบั
นีใ้หแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบั อตัราดอกเบีย้ส  าหรบัเงินที่จ่ายไปตามภาระผกูพนัเพื่อลกูคา้ ที่
ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้ในแตล่ะขณะเวลา โดยธนาคารจะประกาศ/เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในขณะนีค้ือ 
อตัราดอกเบีย้ MRR บวกดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 (หก) ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินนัน้ๆ เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีผูข้อ
ใชบ้ริการไดช้ าระใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น และเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วขา้งตน้เมื่อใดก็ตาม ผู้
ขอใชบ้ริการตกลงช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคาร ตามอตัราที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ โดยธนาคารไม่จ าตอ้งท า
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หลกัฐานใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใช้บริการอีกแต่ประการใด อัตราดอกเบีย้ที่ก าหนดตามค าขอฉบับนี ้จะค านวณเป็นรายวนัตาม
จ านวนวนัที่ผ่านพน้ไปจริง โดยหากเป็นสกุลเงินบาทก าหนดใหห้นึ่งปีมี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั หากเป็นสกุลเงิน USD 
ก าหนดใหห้นึง่ปีมี 360 (สามรอ้ยหกสบิ) วนั และส าหรบัสกลุเงินอื่นๆ ใหเ้ป็นตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
อตัรา “MRR” (Minimum Retail Rate) หมายถึง อตัราดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมขัน้ต ่าที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากลกูคา้รายยอ่ย
ชัน้ดีของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆไป และเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วขา้งตน้
เมื่อใดก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการตกลงช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารตามอตัราที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ โดยธนาคาร 
ไม่ตอ้งท าหลกัฐานใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการอีกแต่ประการใด ซึ่งผูข้อใชบ้ริการสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ดงักล่าว 
ในแตล่ะขณะไดจ้าก www.kasikornbank.com 
กรณีที่อตัราดอกเบีย้ MRR ที่กลา่วในวรรคก่อน มีอตัราต ่ากวา่อตัรารอ้ยละ 0.00 (ศนูยจ์ดุศนูยศ์นูย)์ ตอ่ปี ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ยอมช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารในอตัรา MRR เท่ากบัอตัรารอ้ยละ 0.00 (ศนูยจ์ุดศนูยศ์นูย)์ ต่อปี และในกรณีที่ดอกเบีย้ที่
ค  านวณได ้มีผลลพัธน์อ้ยกวา่ 0 (ศนูย)์ ใหด้อกเบีย้เทา่กบั  0 (ศนูย)์ 

ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารมีอยูก่บัธนาคาร หรอื
เงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครอง
ดูแล และ/หรือ ไดอ้  านาจสั่งการนีม้าโดยทางใดเพื่อช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร/ฤชาธรรม
เนียม/ค่าเสียหาย ที่ธนาคารไดช้ าระไปตามที่ถูกเรียกรอ้งภายใตภ้าระการค า้ประกัน และ/หรือเงินจ านวนอื่นใดที่ผูข้อใช้
บรกิารตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัที โดยไมจ่ าเป็นตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อใช้
บรกิารทราบ 

8.  เมื่อธนาคารถกูเรยีกรอ้งใหร้บัผิดชดใชเ้งินตามหนงัสอืค า้ประกนัท่ีขอใชบ้รกิารดงักลา่วขา้งตน้ หรอืมีคา่ใชจ้่าย ความเสยีหาย 
หรือความรบัผิดอนัใดเกิดขึน้กบัธนาคาร อนัเนื่องมาจากหนงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการ 
ทราบถึงจ านวนเงินที่ไดม้ีการเรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชดใชค้่าใชจ้่ายความเสียหาย หรือความรบัผิดอนัใดที่เกิดขึน้กับ
ธนาคาร อนัเนื่องมาจากหนงัสอืค า้ประกนัที่ขอใชบ้รกิาร  แตอ่ยา่งไรก็ดี ไมว่า่ธนาคารจะไดแ้จง้ใหผู้้ขอใชบ้รกิารทราบหรือไม่
ก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิชดใชเ้งินตามหนงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการใหแ้ก่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกันไปได้
ทันทีที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร และผูข้อใชบ้ริการตกลงว่าธนาคารไม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งในวิธีการ
เรียกรอ้งหรือธุรกรรมที่เก่ียวขอ้ง หรือขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้ต่อสูจ้ากผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัและบคุคลใดๆ ในการช าระหนีภ้ายใต้
หนงัสือค า้ประกันที่ขอใชบ้ริการ รวมทัง้ผูข้อใชบ้ริการสละสิทธิที่จะทกัทว้งคดัคา้นการจ่ายเงินของธนาคาร แมว้่าผูข้อใช้
บรกิารจะมีขอ้ตอ่สูก้บัผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนัอยา่งใดก็ตาม  
ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงอยา่งชนิดเพิกถอนไม่ไดแ้ละไมม่ีเง่ือนไขที่จะชดใชต้อ่ธนาคารและช าระเงินดงัตอ่ไปนี ้ใหแ้ก่ธนาคาร
ในทนัทีเมื่อธนาคารไดท้วงถาม พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ ตามอตัราที่ระบใุนขอ้ 7. ขา้งตน้ นบัแตว่นัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินนัน้ๆ เป็นตน้
ไป จนถึงวนัท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดช้ าระใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 
8.1 เงินจ านวนใดๆ ที่ตอ้งช าระและธนาคารไดช้ าระไปภายใตห้รือที่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสือค า้ประกนัท่ีขอใชบ้รกิาร ไมว่า่เงินนัน้ 

จะเป็นสว่นของเงินตน้ ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม หรอืเงินใดๆ และไมว่า่เงินนัน้ จะเกิดส าหรบัช่วงระยะเวลาใดๆ ก็ตาม แล 
8.2 ค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือความรบัผิดอันใดที่เกิดขึน้กับธนาคารอันเนื่องมาจากหนังสือค า้ประกันที่ขอใช้บริการ 

(รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงค่าใชจ้่าย ความเสียหาย หรือความรบัผิดซึง่เกิดขึน้ในการจดัหาเงินจ านวนใดๆ) ที่ธนาคารตอ้ง
น าไปช าระภายใตห้รือที่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสอืค า้ประกนันัน้ สทิธิเรยีกรอ้ง และคา่ใชจ้่าย ความเสยีหาย หรอืความรบัผิดใดๆ 
ซึง่ธนาคารตอ้งรบัผิดชดใชห้รอืไดร้บัเนื่องมาจากหนงัสอืค า้ประกนัท่ีขอใชบ้รกิารนัน้ 

9. ผูข้อใชบ้ริการตกลงวา่จะไมย่กขอ้ตอ่สูห้รือปฏิเสธความรบัผิดและหนา้ที่ในการชดใชเ้งินภายใตห้นงัสือค า้ประกนัตอ่ธนาคาร
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้ตอ่สูท้ี่เก่ียวกบั 
9.1 ความสมบรูณแ์ละการมีผลใชบ้งัคบัของหนงัสอืค า้ประกนัท่ีขอใชบ้รกิาร            

http://www.kasikornbank.com/
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9.2 ความสมบรูณข์องบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งธนาคารและหนว่ยงานภาครฐั/หน่วยงานภาคเอกชน/หนว่ยงานอื่นใด รวมทัง้
ความครบถว้น ความถกูตอ้ง หรอืความแทจ้รงิของการใชส้ทิธิเรยีกรอ้งหรอืเอกสารใดๆ  

9.3  การไรค้วามสามารถ หรอืขอ้จ ากดัของอ านาจของบคุคลผูใ้ชส้ทิธิเรยีกรอ้งหรอืลงนามในเอกสารอื่นใด  
9.4  การหยุดประกอบการ การเลิกกิจการ การจัดการทรพัยส์ิน การฟ้ืนฟูกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานะการ

ด าเนินการการควบคมุ หรอืความเป็นเจา้ของของธนาคารหรอืบคุคลใด  
9.5  การท่ีหนีใ้ดๆ ของธนาคาร ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั หรอืบคุคลอื่นใดภายใตบ้รกิารนี ้หรอืหนงัสอืค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการ

กลายเป็นหนีท้ี่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมม่ีผลบงัคบัใช ้หรอืไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดไ้มว่า่ในสว่นใดก็ตาม  
9.6 การขยายเวลาหรือการยืดเวลาในการช าระหนี ้หรือตกลงจะขยายเวลาหรือการยืดเวลาช าระหนีภ้ายใต ้หนงัสือค า้

ประกนัที่ขอใชบ้ริการหรือที่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการหรือหลกัประกนัอื่นใดใหแ้ก่ธนาคารหรือบคุคลใด 
และ/หรอื 

9.7 การเปลี่ยนแปลงแกไ้ข หรือยกเลิกหนา้ที่ใดๆ ของธนาคารหรือบคุคลใดๆ ภายใตห้นงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการหรือ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้

10.  ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคท์ี่จะขอใหธ้นาคารออกหนงัสอืค า้ประกนัตามแบบฟอรม์ของผูร้บัหนงัสอืค า้ประกันที่มี
เง่ือนไขการค า้ประกนัแบบทดแทน กลา่วคือ เป็นการค า้ประกนัภาระหนีข้องผูข้อใชบ้ริการนบัแตว่นัที่ธนาคารไดอ้อกหนงัสอื  
ค า้ประกันใหแ้ก่ผูร้บัหนังสือค า้ประกันในครัง้แรกผูข้อใช้บริการยินยอมตกลงใหธ้นาคารมีภาระตามหนังสือค า้ประกัน
ยอ้นหลงัไปไดแ้ละตกลงยินยอมรบัผิดชอบในภาระหนงัสอืค า้ประกนัดงักลา่วทกุกรณี 

11. ในกรณีที่เป็นการออกหนงัสอืค า้ประกนัในสกลุเงินตราตา่งประเทศ และมีการผิดนดัช าระเงิน และ/หรอืปฏิบตัิผิดขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขฉบบันี ้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหเ้ป็นสทิธิและดลุยพินิจของธนาคารโดยล าพงั ไมว่า่ในขณะใดหลงัจากเหตดุงักลา่ว 
ในการเปลีย่นสกลุเงินท่ีผูข้อใชบ้รกิารมีภาระตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคารตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอื
บางสว่น ตามที่ธนาคารเหน็สมควรเป็นสกลุเงินบาทได ้โดยไมต่อ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอีก ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ใหถื้อวา่ยอดเงินท่ีคา้งช าระท่ีเคยเป็นสกลุเงินต่างประเทศเปลีย่นเป็นสกลุเงินบาทและผูข้อใชบ้รกิารยินยอมช าระดอกเบีย้บน
เงินบาทท่ีแปลงมาดงักลา่วในอตัราดอกเบีย้ตามที่ระบไุวข้า้งตน้ 

12. ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่า ในกรณีที่หนงัสือค า้ประกันที่จะออกโดยธนาคาร ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย        
ตา่งประเทศ หรอืกฎระเบียบปฏิบตัิใดๆ หากมีขอ้พิพาทภายใตห้นงัสอืค า้ประกนัเกิดขึน้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัตอ่ธนาคาร      
และผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัตามบทบญัญัติ/ขอ้ก าหนดของกฎหมาย/กฎระเบียบนัน้ ตลอดจนสละสิทธิ และ/หรือ ขอ้ยกเวน้
ใดๆ อนัผูข้อใชบ้ริการอาจพึงมีและพึงกล่าวอา้งไดภ้ายใตก้ฎหมาย/กฎระเบียบนัน้ๆ อนัเป็นเหตุใหผู้ข้อใชบ้ริการไดร้บัการ
ยกเวน้ ความรบัผิด และ/หรอืความรบัผิดชอบใดๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผิดชอบและ/หรอืรบัผิดตอ่ธนาคาร ในกรณีที่มีขอ้
พิพาท ภายใตห้นงัสอืค า้ประกนัท่ีขอใชบ้รกิาร และ/หรอืภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสอืค า้ประกนั ที่ขอใชบ้รกิาร อนัอาจ
เป็นเหตุ    ใหธ้นาคารไดร้บัการรอ้งขอใหเ้ขา้มีส่วนร่วมในคดีหรือขอ้พิพาทดงักล่าวแลว้  ผูข้อใช้บริการตกลงรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัเก่ียวเนื่องกบักรณีดงักลา่วทัง้สิน้ทัง้จ านวน แตท่ัง้นีไ้มเ่ป็นการตดัสทิธิของธนาคารในการท่ีจะใชด้ลุยพินิจในการ
เขา้รว่มหรือไมเ่ขา้รว่มในคดีหรอืขอ้พิพาทนัน้ และกรณีดงักลา่ว ผูข้อใชบ้ริการตกลงสละสิทธิในการที่จะเรียกรอ้งค่าเสยีหาย
ใด ๆ ต่อธนาคาร   โดยหากธนาคารจะตอ้งรบัผิดชอบในเงินจ านวนใดๆ ต่อผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัเป็นจ านวนเงินที่เพิ่มเติม 
และนอกเหนือจากจ านวนเงินค า้ประกันที่ปรากฏในหนังสือค า้ประกันที่ขอใช้บริการ อันเป็นผลสืบเนื่องจากกฎหมาย/
กฎระเบียบท่ีระบแุลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบช าระเงินจ านวนดงักลา่วคืนใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นทัง้สิน้ทัง้จ านวน 

13. หากมีเหตกุารณข์ดัขอ้งชั่วคราวหรอืความผิดพลาดใดๆ ของระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร และ/หรอืของหนว่ยงานภาครฐั/
หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นใด ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนัที่ขอใช้
บริการใหแ้ก่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกันตามวิธีที่ธนาคารก าหนด หรือวิธีที่ธนาคารและหน่วยงานภาครฐั/หน่วยงานภาคเอกชน/
หน่วยงานอื่นใดพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบตัิรว่มกนั โดยผูข้อใชบ้ริการยอมรบัวา่หนงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการดงักลา่ว
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เป็นหนงัสอืค า้ประกนัท่ีผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารออกหรอืวางตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้รวมทัง้ ผูข้อใชบ้รกิารจะให้
ความรว่มมืออยา่งเต็มที่แก่ธนาคารในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวกบัความผิดพลาดบกพรอ่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงวา่ ธนาคารจะไมต่อ้งรบัผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการด าเนินการของระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องหนว่ยงานภาครฐั/
หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นใด ซึ่งเก่ียวกบัการวางหรือออกหนงัสือค า้ประกนัที่ขอใชบ้ริการดงักลา่วใหแ้ก่หน่วยงาน
ภาครฐั/หนว่ยงานภาคเอกชน/หนว่ยงานอื่นใดแตอ่ยา่งใด 

14. หากความเสียหายเกิดขึน้เนื่องจากเครื่องมือ หรืออุปกรณก์ารใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการเอง หรือเกิดจากระบบเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี หรอืเกิดจากระบบอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้ง ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบแตอ่ยา่งใด 

15. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารมีอยูก่บัธนาคาร หรอืเงินซึง่อยูใ่น
ความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไมว่่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรอื
ได้อ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อช าระบรรดาภาระหนีส้ิน ดอกเบีย้ และ/หรือ 
ค่าธรรมเนียมที่ผูข้อใชบ้ริการคา้งช าระอยู่กบัธนาคาร และเพื่อใหธ้นาคารด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ฉบบันีไ้ดท้นัที ทัง้นี ้ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

ในกรณีที่การใชบ้ริการใดธนาคารจ าเป็นตอ้งหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ผูข้อใชบ้ริการมีอยู่กับธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการ     
จะสามารถใช้บริการไดเ้ฉพาะกรณีที่มีเงินในบัญชีเพียงพอเท่านัน้ หากธนาคารไม่สามารถหักช าระบรรดาภาระหนีส้ิน 
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และ/หรือหักเงินเพื่อด าเนินการใหบ้ริการตามค าสั่งของผูข้อใชบ้ริการได ้
เนื่องจากบญัชีดงักลา่วมีเงินไม่เพียงพอ หรือถกูอายดัโดยค าสั่งศาล หรือเจา้พนกังานผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย จะไม่สามารถ
ใชบ้ริการได ้ซึ่งถือเป็นหนา้ที่ของผูข้อใชบ้รกิารท่ีจะตอ้งตรวจสอบวา่มีเงินในบัญชีมีเพียงพอหรือไม ่หรือถกูอายดัหรือไม ่หรือ
มีการโอนเงินออกไปจากบญัชีจรงิหรอืไม ่ 

หากธนาคารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อท ารายการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิารนี ้
ตลอดจนการหกัเพื่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ หรือกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือ
ช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคารตามค าขอใชบ้ริการดา้นหนังสือค า้ประกันกสิกรไทย (K-Letter of Guarantee) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียก     
“ค าขอฯ”) และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี ้ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของธนาคารที่จะหกัเงิน พรอ้มทัง้ดอกเบีย้
ทัง้หมด (หากมี) ออกจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้ริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดแูล 
และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการนีม้า
โดยทางใด เพื่อช าระหนีด้งักล่าวไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ 
ผูข้อใชบ้รกิารทราบขอ้มลู 

16. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ ของผูข้อใชบ้ริการ โดยมี
วัตถุประสงคท์ี่จ  าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่ผูข้อใช้บริการ การด าเนินการตามค าขอของผูข้อใชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ การ
มอบหมายงานใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร 
งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลง
ยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไดท้ัง้ในประเทศและตา่งประเทศใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บั
จา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์ว่มกนัในลกัษณะ   co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอน
สิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับ
วตัถุประสงคข์า้งตน้ ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอื่นดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทาง

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
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กฎหมายในการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นดงักลา่วแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอื่นดงักลา่วทราบถึงรายละเอียด
การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 

17. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั หรือเหตอุื่นใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบับนีไ้ด ้    
ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อใหก้ารใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขฉบบันีไ้ด ้โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมที่จะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรบัปรุง
วิธีการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อความสะดวกของผูข้อใชบ้ริการในการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีต้ามที่
ธนาคารรอ้งขอ 

18.  การล่าช้า หรืองดเวน้ใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และ
บนัทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูข้อใช้
บรกิารแตป่ระการใด 

19. บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว ขอ้มูลใดๆ ที่ธนาคารไดส้่งใหผู้ข้อใชบ้ริการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ระบุในค าขอฯ และ/หรือส่งเป็น E-mail ไปยัง E-mail Address หรือส่ง Short 
Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ผูข้อใช้บริการระบุในค าขอฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่     
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงไวก้บัธนาคาร (ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรยีก “ช่องทางรบัขอ้มลู”) ใหถื้อวา่ไดส้ง่
ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแม้ว่าสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลู
ยา้ยหรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกรือ้ถอนไป โดยผูข้อใชบ้ริการไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้เป็น
หนงัสอืใหธ้นาคารทราบก็ดี หรอืสง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไมพ่บก็ดี ใหถื้อวา่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัและทราบหนงัสือ 
จดหมาย หรือค าบอกกลา่ว หรือขอ้มลูดงักลา่วแลว้โดยชอบ อนึ่ง หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทาง  
รบัขอ้มลู ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

20. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 
20.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลใหผู้ข้อใชบ้ริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว   

จะมีผลเมื่อผูข้อใชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 
20.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น ผูข้อใช้บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคาร

เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่การใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียม
การใชบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปลีย่นแปลงช่องทางในการใหบ้รกิาร การเปลีย่นแปลงวนัครบก าหนด
ช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนให ้ผูข้อใชบ้ริการ ทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั หรอืระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

20.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ
เป็นอยา่งอื่น ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

21.  ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการเมื่อใดก็ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ
เฉพาะแต่ผูข้อใชบ้ริการรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบลว่งหนา้ เวน้แต่ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผูข้อใช้
บรกิารตกลงวา่ธนาคารมีสทิธิระงบั และ/หรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดท้นัทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบลว่งหนา้ และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการ
ดงักลา่ว 
21.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผูข้อใชบ้ริการใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั 
21.2 ปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเช่ือไดว้่า ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูข้อใชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้  าเนินการ

ตามค าขอฯ หรือการใชบ้ริการของผูข้อใชบ้รกิารอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไมเ่ป็นคณุเกิดขึน้ หรืออาจกระทบตอ่
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สิทธิของธนาคารหรือบคุคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผูข้อใชบ้ริการอาจมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจ  
ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง หรอือาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณข์องธนาคาร 

21.3 ผูข้อใชบ้ริการปฏิบตัิผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้มว่า่ขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไมช่ าระค่าธรรมเนียม/คา่บริการ/
คา่ใชจ้่าย/คา่ปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ท่ีเกิดขึน้ดว้ย 

21.4 ผูข้อใชบ้ริการมีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเห็นวา่จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรอื
ความสามารถในการช าระหนีข้องผูข้อใชบ้ริการ หรือผูข้อใชบ้ริการเสียชีวิต (กรณีที่ผูข้อใชบ้ริการเป็นบุคคลธรรมดา) 
หรือผูบ้ริหารของผูข้อใชบ้ริการเสียชีวิต (กรณีผูข้อใชบ้ริการเป็นนิติบคุคล) หรือผูข้อใชบ้ริการเลิกกิจการ ผูข้อใชบ้ริการ
ถกูรอ้งขอใหฟ้ื้นฟกิูจการ ถกูฟ้องลม้ละลาย ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์ถกูเพิกถอนทะเบียน หรือถกูระงบัไมใ่หด้  าเนินธุรกิจ หรือมี
การช าระบญัชี 

21.5 ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินเพื่อด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ 
        21.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
22. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการประสงคท์ี่จะยกเลิกการใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือทกุบริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ผูข้อ

ใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนัผ่านช่องทางต่างๆ ของ
ธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการตามความประสงคข์องผูข้อ 
ใชบ้รกิารโดยเรว็ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัแตธ่นาคารไดร้บัแจง้ความประสงคย์กเลกิการใชบ้รกิารและเอกสารประกอบจาก
ผูข้อใชบ้รกิารครบถว้น โดยการยกเลกิจะมีผลสมบรูณเ์มื่อธนาคารแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

23. กรณีที่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึ่งผูข้อใชบ้ริการยงัปฏิบตัิ
ไมค่รบถว้นตามขอ้ผกูพนัแหง่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้จนกวา่ผูข้อใชบ้รกิารจะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักลา่วจนครบถว้นแลว้ 

24. ในกรณีที่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะไม่ไดร้ะบุรายละเอียดในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตาม ขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขทั่วไป ในกรณีที่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแตล่ะบรกิารดงักลา่วระบรุายละเอียดในเรือ่งใดไวเ้ป็นการเฉพาะหรอื
ขดัหรอืแยง้กบั/หรอืไมต่รงกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแตล่ะบรกิาร และ
ใหถื้อว่าขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละบริการดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีด้ว้ย แต่หากมี
ความไม่ชดัเจนระหว่างขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทั่วไปกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละบริการ  ผูข้อใชบ้ริการตกลง
ยินยอมปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

25. ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้กลายเป็นโมฆะ ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมส่มบรูณ ์หรอืใชบ้งัคบัมิไดใ้นประการ
ใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบูรณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 
และไมเ่สยีไปเพราะความเป็นโมฆะ ไมช่อบดว้ยกฎหมายไมส่มบรูณ ์หรอืใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วนัน้ 

26. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณา
ขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้

27. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของค าขอฯ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะ (ส ำหรับบริกำร K CONNECT-LG) 
1.  กรณีผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกนัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการ    

K CONNECT-LG”) หรือช่ืออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร เพื่อวางค า้ประกนัของ     
ผูข้อใชบ้ริการ ไวต้่อผูร้บัหนังสือค า้ประกนัตามที่ผูข้อใชบ้ริการระบใุนบริการ K CONNECT-LG ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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 1.1  ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอใหธ้นาคารออก/แกไ้ข/ต่ออายหุนงัสือ    
ค า้ประกันภายหลงัจากลงนามในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี ้เป็นครัง้ๆ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด      
โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงใหข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบักับการขอใหธ้นาคารออก/แกไ้ข/ต่ออายุหนงัสือ  
ค า้ประกนัดงักลา่วทกุคราวดว้ย 

1.2 ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงวา่ธนาคารมีดลุพินิจในการออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนั ใหแ้ก่ ผูร้บัหนงัสือค า้ประกนั 
ไม่ว่าในดา้น รูปแบบ และ/หรือ วตัถปุระสงคใ์นการออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนั รวมทัง้สามารถเปลี่ยนแปลงประเภท
ของหนงัสอืค า้ประกนัได ้โดยพิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากบรกิาร K CONNECT-LG ไดท้นัที 

1.3 การใชร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัผา่น (Password) 
1.3.1 เมื่อผูข้อใชบ้ริการไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้ริการแลว้ ธนาคารจะมอบรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัผ่าน (Password) 

ใหแ้ก่ บุคคลที่มีสิทธิเขา้ใชง้าน ไดแ้ก่ Maker/Authorizer/Administrator/Single Access ทาง E-mail Address 
และ/หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ตามที่ผูข้อใชบ้รกิารระบไุวใ้นค าขอฯ 

1.3.2 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัรหสัผา่น (Password) จากธนาคารแลว้จะตอ้งท าการเปลีย่นรหสัผา่นก่อน เมื่อเขา้สูบ่รกิาร 
K CONNECT-LG ครัง้แรก บรกิาร K CONNECT-LG จะท าการบงัคบัใหม้ีการเปลีย่นรหสัผา่นโดยอตัโนมตัิ 

1.3.3 ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษารหสัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ไวใ้นที่ปลอดภยัและถือเป็น
ความลบัเฉพาะตัวของผูข้อใช้บริการเท่านัน้ การเปิดเผยรหัสผูใ้ช้งาน (User ID)  และรหัสผ่าน (Password)        
ถือเป็นการปฏิบตัิผิดขอ้ก าหนดนี ้หากเกิดความเสยีหายประการใดจากการท่ีผูข้อใชบ้รกิารเปิดเผยหรอืกระท าการ
ใดๆ จนท าใหร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) สญูหาย ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งรบัผิดชอบใน
ความเสียหายนัน้ ทัง้นีผู้ข้อใชบ้ริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (Password) ผ่านบริการ K CONNECT-LG      
ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา โดยไมต่อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ 

1.3.4 ในกรณีที่การใชบ้ริการ K CONNECT-LG ถกูระงบัเนื่องจากผูข้อใชบ้ริการระบรุหสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือ
รหสัผ่าน (Password) ไม่ถูกตอ้งติดต่อกันตามจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด หรือผูข้อใชบ้ริการลืมรหสัผูใ้ชง้าน 
(User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center 
หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1.4  การกระท าใดๆ หากไดก้ระท าไปโดยการใชร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัผ่าน (Password) ของผูข้อใชบ้ริการแลว้      
ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ์นบัตัง้แต่เวลาที่มีการยืนยันท าธุรกรรม และใหม้ีผลผูกพนัผูข้อใชบ้ริการ
เสมือนหนึง่ไดก้ระท าโดยผูข้อใชบ้รกิารเอง รวมทัง้ใหถื้อวา่เป็นการท่ีผู้ขอใชบ้รกิารไดล้งลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่
ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการขอออก/แกไ้ข/ต่ออายหุนงัสือค า้ประกนัผ่านบรกิารในครัง้นัน้ๆ โดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้ 
และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการท าขอออก/แกไ้ข/ต่ออายหุนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใ ช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผู้ขอใช้บริการได้ท าขอออก/แก้ไข/ต่ออายุหนังสือค า้ประกันนั้น และใช้ในการ
ด าเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องกบัการใช้
บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากผู้ขอใชบ้รกิารสามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไมจ่ าตอ้งมีเอกสาร หรือ
หลกัฐานอื่นใดยืนยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท า
เอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถ้กูตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ (ถา้มี) ตามที่ธนาคาร
ก าหนดดว้ย โดยผูข้อใชบ้รกิารยินยอมรบัผิดชอบตอ่การท าขอออก/แกไ้ข/ตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนัดงักลา่วทกุประการ 

ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารสามารถตรวจสอบยอดวงเงินค า้ประกนัและยอดภาระการค า้ประกนัภายหลงัจากการท ารายการ
ทกุครัง้ผ่าน บริการ K CONNECT-LG โดยวงเงินค า้ประกนัและยอดภาระการค า้ประกนัที่แสดงเป็นยอดเบือ้งตน้ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามวงเงินค า้ประกนัและยอดภาระการค า้ประกนัที่แทจ้ริงตามการขอใชบ้ริการดา้นหนงัสือค า้ประกนั
กสกิรไทย และวงเงินคงเหลอืที่ทา่นสามารถใชไ้ดเ้ป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
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1.5  กรณีผูข้อใชบ้ริการมีวงเงินสินเช่ือที่เป็นประเภทวงเงินสินเช่ือรว่มกนั ( joint/share) ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบรว่มกนั
กบัผูข้อใชบ้รกิารท่ีเป็นเจา้ของวงเงินรว่มดว้ย 

 
ส่วนที่ 3 ข้อก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะ (ส ำหรับหนังสือค ำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส)์ 
1.  กรณีผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะขอใหธ้นาคารด าเนินการออก แกไ้ข และ/หรือต่ออายหุนงัสือค า้ประกนั โดยจดัท าเป็นหนงัสอื  

ค า้ประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์”) และขอใหธ้นาคารน าสง่หรือ 
วางหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกันโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนประสงคใ์หผู้ร้บัหนงัสือ  
ค า้ประกันด าเนินการคืนหนังสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ธนาคาร หรือเรียกรอ้งใหธ้นาคารช าระเงินตามภาระการ  
ค า้ประกนัตามหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส ์และด าเนินการที่เก่ียวเนื่องหรือเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์
ดงักล่าวขา้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ (ยกเวน้หนงัสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ ใหเ้ป็ นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไวโ้ดยเฉพาะนัน้) 
1.1  ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารด าเนินการออก แกไ้ข และ/หรอืตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์

ได ้ธนาคารกบัผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัจะตอ้งมีขอ้ตกลง/สญัญาเก่ียวกบัการรบัหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสก์่อน และ
มีระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเช่ือมโยงการใหบ้ริการหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสร์ะหว่างกนัเรียบรอ้ยแลว้ และผูข้อใช้
บรกิารจะสามารถใชบ้รกิารหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสไ์ดเ้ฉพาะตามรูปแบบ รายละเอียด และเง่ือนไขการใหบ้รกิาร
หนังสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกสท์ี่ธนาคารกับผูร้บัหนังสือค า้ประกันแต่ละรายตกลงกันไวแ้ลว้ หรือจะไดต้กลงแกไ้ข
เปลีย่นแปลงกนัตอ่ไปในภายหนา้ ดงันัน้ การท่ีผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารออก แกไ้ข และ/หรอืตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนั
ใหแ้ก่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกันรายใด ผูข้อใชบ้ริการจึงตกลงยินยอมและผูกพนัใชบ้ริการตามรูปแบบ รายละเอียด และ
เง่ือนไขการใหบ้ริการหนังสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกสท์ี่ธนาคารกับผูร้บัหนังสือค า้ประกันแต่ละรายตกลงกันไว้ทุก
ประการ 

1.2  ในการที่ธนาคารจะออก แกไ้ข และ/หรือต่ออายหุนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกนันั้น ผูข้อใช้
บริการสามารถใชบ้ริการโดยด าเนินการหรือยินยอมใหม้ีการด าเนินการจัดท าค าขอใหธ้นาคารออก แกไ้ข และ/หรือ  
ตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่นสาขาของธนาคาร หรอืผา่นระบบบรกิาร K CONNECT-LG หรอืผา่นช่องทาง 
ที่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัก าหนด หรือผ่านช่องทางอื่นที่ธนาคารก าหนดและเปิดใหบ้ริการ ตามรูปแบบ รายละเอียด และ
เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนดและจดัส่งขอ้มลูประกอบการออกหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น
ถกูตอ้ง โดยผูข้อใชบ้รกิารรบัรองวา่ขอ้มลูที่จดัท าและสง่ใหธ้นาคารดงักลา่วนัน้ เป็นค าขอใหธ้นาคารออก แกไ้ข และ/หรอื
ตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องผูข้อใชบ้รกิาร และมีความถกูตอ้ง โดยธนาคารจะด าเนินการออก แกไ้ข และ/
หรอืตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามขอ้มลูดงักลา่ว (เวน้แตจ่ะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งก าหนดเป็น
อย่างอื่น) และไม่ว่ากรณีจะเป็นอยา่งไรก็ตาม หากขอ้มลูดงักลา่วเป็นเท็จ หรือไม่ถกูตอ้งครบถว้น ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 
ธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการออก แกไ้ข และ/หรือต่ออายุหนงัสือค า้ประกันค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสไ์ดท้นัที และถา้
ปรากฏว่าธนาคารไดด้  าเนินการออก แกไ้ข และ/หรือต่ออายหุนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสไ์ปตามขอ้มลูดงักลา่วแลว้    
ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชดใชค้า่ขาดประโยชน ์และ/หรือค่าเสียหายใหแ้ก่ธนาคารหรือบคุคลอื่นที่ขาดประโยชน ์และ/
หรอืไดร้บัความเสยีหายจนครบถว้นทกุประการ 

1.3  หนงัสอืค า้ประกนัท่ีธนาคารออกหรอืวางใหแ้ก่ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนันัน้จะอยูใ่นรูปแบบขอ้มลูทางอิเลก็ทรอนิกส ์โดยเมื่อ
ธนาคารไดพ้ิจารณาขอ้มลูรายละเอียดการขอใหธ้นาคารออก แกไ้ข และ/หรอืตอ่อายหุนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์อง
ผูข้อใชบ้รกิารจากระบบของธนาคาร และธนาคารยอมรบัเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัลกูหนีใ้หแ้ก่  ผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะ
ด าเนินการออกและมอบหรือวางหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(หรือการออกหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส)์ พรอ้ม
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ลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร โดยสง่ขอ้มลูจากระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร ไปยงัระบบอิเลก็ทรอนิกสข์อง
ผูร้บัหนังสือค า้ประกัน (หรือธนาคารอาจออกหรือวางหนังสือค า้ประกันโดยวิธีการมอบหรือวางหนังสือค า้ประกัน
อิเลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด ตามที่ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนัก าหนดและธนาคารยอมรบั) โดยผูข้อใชบ้รกิาร 
ตกลงว่าหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสท์ี่ธนาคารออกและมอบหรือวางต่อผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัโดยวิธีการดงักลา่ว   
ทุกฉบบัและทุกจ านวนนัน้เป็นการที่ธนาคารออกและมอบหรือวางหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามความประสงค์
ของผูข้อใชบ้ริการ และถือเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสต์ามกฎหมายซึ่งผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่รบัผิดชดใชเ้งินภายใต้
หนังสือค า้ประกันทุกฉบับ และทุกจ านวนที่ธนาคารไดอ้อกหรือวางใหแ้ก่ผูร้บัหนังสือค า้ประกันตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขที่ผูข้อใชบ้รกิารไดต้กลงไวก้บัธนาคาร 

1.4  ผูข้อใชบ้ริการมีความผกูพนัตลอดไปจนกว่าผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัมีหนงัสือหรือด าเนินการแจง้ผ่านระบบของธนาคาร 
เพื่อแสดงการยกเลกิภาระการค า้ประกนัและ/หรอืความผกูพนัตามหนงัสอืค า้ประกนัใหก้บัธนาคาร จึงจะถือวา่ภาระตาม
หนงัสือค า้ประกนัสิน้สดุ ดงันัน้ผูข้อใชบ้ริการจะช าระค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่ธนาคารในอตัรา
ตามที่ธนาคารก าหนดเรื่อยๆ ไปจนกว่าธนาคารจะพน้จากภาระผกูพนัตามที่กลา่ว ทั้งนี ้โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารมีอยูก่บัธนาคาร หรอืเงินซึง่อยูใ่นความครอบครองดแูล และ/หรอืในอ านาจ
สั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด     
เพื่อช าระค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือค า้ประกนัและ/หรือค่าธรรมเนียมความผกูพนัในการที่หนงัสือค า้ประกนัยงัมีผล
ต่อไปจนกว่าผูร้บัหนงัสือค า้ประกันจะมีหนงัสือหรือด าเนินการแจง้ธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารว่า
ธนาคารหมดภาระความรบัผิดตามหนงัสือค า้ประกนันัน้ๆ แลว้ ไดท้นัทีโดยไมจ่ าตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ ทัง้นีธ้นาคารจะ
มีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

1.5  ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในระบบหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสใ์หถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั โดยพิจารณา
จากขอ้มลูที่ไดร้บัจากระบบของธนาคาร และ/หรือผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัไดท้นัที โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูดงักลา่วตามที่ธนาคารไดจ้ดัใหม้ีบรกิารไวไ้ดใ้นระบบบรกิาร K CONNECT-LG 

1.6  ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารจดัท ารายงานการมอบหรอืวางหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยมีรายละเอียดตามที่
ผูร้บัหนงัสือค า้ประกนัก าหนด ตามความในบนัทึกขอ้ตกลง/สญัญาระหว่างธนาคารและผูร้บัหนงัสือค า้ประกัน รวมทัง้   
มีสิทธิเปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้ริการใหแ้ก่ผูร้บัหนงัสือค า้ประกนั และ/หรือหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจตามกฎหมาย 
(แลว้แตก่รณี) เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

2.  กรณีผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อวางค า้ประกันการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ (ระบบ e-Government Procurement) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ระบบ e-GP”) ของผู้ขอใช้บริการ ไว้ต่อ
หน่วยงานภาครฐั (หน่วยงานภาครฐั หมายถึง ส่วนราชการ องคก์รมหาชน และหน่วยงานอื่นของรฐั ที่ด  าเนินการในระบบ    
e-GP และเป็นผูร้บัเงินคา่ซือ้เอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ์และ/หรอื หนงัสอืค า้ประกนัทางอิเลก็ทรอนิกสจ์ากผูข้อ
ใชบ้ริการท่ีไดท้ ารายการผ่านระบบ e-GP) นอกจากผูข้อใชบ้ริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่ว
ในขอ้ 1 แลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
2.1 ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการใหบ้ริการออกหนงัสือค า้ประกนัทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งอาจมีการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้คราวในอนาคต) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บนัทึกขอ้ตกลง
ระหวา่งธนาคารและกรมบญัชีกลาง”) เก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อใหบ้รกิารในการวางหนงัสอืค า้ประกนัการจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัดว้ยระบบ e-GP ต่อ หน่วยงานภาครฐั ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางและ/หรือ หน่วยงานภาครฐั 
ก าหนด 
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2.2 ในการออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนัตอ่หน่วยงานภาครฐั ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคใ์หธ้นาคารออกหรือวางหนงัสอื
ค า้ประกันโดยผ่านระบบ e-GP เพื่อค า้ประกันการจัดซือ้จัดจา้งภาครฐัดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ก่หน่วยงานภาครฐั    
โดยมีก าหนดระยะเวลาค า้ประกนัตามที่ผูข้อใชบ้รกิารระบใุนระบบ e-GP 

2.3 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงวา่ธนาคารมีดลุพินิจในการออกหรอืวางหนงัสอืค า้ประกนั ใหแ้ก่หนว่ยงานภาครฐั ไมว่า่
ในดา้น รูปแบบ และ/หรือ  วตัถปุระสงคใ์นการออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนั รวมทัง้สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของ
หนงัสือค า้ประกนัได ้ โดยพิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากระบบ e-GP ไดท้นัทีตลอดระยะเวลาที่บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่ง 
ธนาคารและกรมบญัชีกลางใชบ้งัคบั โดยที่ผูข้อใชบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ความประสงคข์อใหธ้นาคารออกหรือวาง
หนังสือค า้ประกันทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ e-GP อีกในแต่ละครัง้ และธนาคารไม่มีหนา้ที่แจ้งการออกหรือวาง
หนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารในแต่ละครัง้เช่นกนั อย่างไรก็ดี ธนาคารอาจจดัท าสรุปแจง้ขอ้มลูต่อผูข้อใชบ้รกิาร
ถึงการออกหรอืวางหนงัสอืค า้ประกนัท่ีธนาคารไดใ้หแ้ก่หนว่ยงานภาครฐั เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารในการอา้งอิง
แต่การจัดท าสรุปดงักล่าวไม่ถือเป็นหนา้ที่ของธนาคาร และผูข้อใชบ้ริการไม่มีสิทธิปฏิเสธความรบัผิดภายใตห้นงัสือ 
ค า้ประกนัท่ีธนาคารออกหรอืวางใหแ้ก่หนว่ยงานภาครฐั ไมว่า่ธนาคารจะไดจ้ดัท าสรุปดงักลา่วใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารหรอืไม่ 

2.4 ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงว่าหนงัสือค า้ประกนัที่ธนาคารออกหรือวางใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐันัน้จะอยูใ่นรูปแบบ
ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยเมื่อธนาคารไดพ้ิจารณาขอ้มูลรายการของผูข้อใชบ้ริการจากระบบ e-GP และยอมรบั 
เขา้เป็นผูค้  า้ประกนัใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะด าเนินการแจง้การวางค า้ประกนั (หรอืการออกหนงัสอืค า้ประกนั) 
พรอ้มลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร และส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบ e-GP (หรือธนาคารอาจออกหรือวางหนงัสือ 
ค า้ประกันโดยวิธีการวางหนงัสือค า้ประกนัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ตามที่กรมบญัชีกลาง และ/หรือ หน่วยงาน
ภาครฐัก าหนดและธนาคารยอมรบั) โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงว่าหนงัสือค า้ประกันที่ธนาคารออกหรือวางต่อหน่วยงาน
ภาครฐั   ทกุฉบบัและทกุจ านวนนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่รบัผิดชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 

2.5 ในกรณีที่ธนาคารออกหรือวางหนงัสือค า้ประกันแบบไม่มีก าหนดเวลา ผูข้อใชบ้ริการจะมีความผกูพนัตลอดไปจนกว่า
หน่วยงานภาครฐัมีหนังสือหรือด าเนินการแจง้ผ่านระบบ e-GP เพื่อแสดงการยกเลิกภาระการค า้ประกัน และ/หรือ  
ความผกูพนัตามหนงัสือค า้ประกนัใหก้บัธนาคาร จึงจะถือวา่ภาระตามหนงัสือค า้ประกนัสิน้สดุ ดงันัน้ ผูข้อใชบ้ริการ จะ
ช าระคา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืค า้ประกนัใหแ้ก่ธนาคารในอตัราตามที่ธนาคารก าหนดเรือ่ยๆ ไปจนกวา่ธนาคารจะ
พน้จากภาระผกูพนัตามที่กลา่ว ทัง้นี ้โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้ริการมีอยู่
กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยูใ่นความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน 
ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อช าระค่าธรรมเนียมการออกหนงัสอืค า้ประกนัและ/
หรือค่าธรรมเนียมความผูกพันในการที่หนังสือค า้ประกันยังมีผลต่อไปจนกว่าหน่วยงานภาครัฐ  จะมีหนังสือหรือ
ด าเนินการแจง้ธนาคารผา่นระบบ e-GP วา่ธนาคารหมดภาระความรบัผิดตามหนงัสอืค า้ประกนันัน้ๆ แลว้ ไดท้นัทีโดยไม่
จ าตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

3.  กรณีผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อวางค า้ประกนัค่าภาษีอากรของผูข้อใชบ้ริการต่อ  
กรมศลุกากร นอกจากผูข้อใชบ้ริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วในขอ้ 1 แลว้ขอใชบ้ริการตก
ลงผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ดว้ย  
3.1  ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการใหบ้ริการวางหนงัสือค า้ประกันทาง

อิเล็กทรอนิกสก์ับกรมศุลกากร (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้คราวในอนาคต) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  
“บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างธนาคารและกรมศลุกากร”) เก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อใหบ้ริการในการวางหนงัสือค า้ประกัน 
ค่าภาษีอากรของผู้ขอใช้บริการในการน าเขา้และส่งออกสินค้าต่อกรมศุลกากรผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ์ 
ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กรมศลุกากรก าหนด 
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3.2  ในการออกหรือวางหนงัสือค า้ประกันต่อกรมศุลกากร ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคใ์หธ้นาคารออกหรือวางหนังสือ  
ค า้ประกนั โดยผ่านระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อค า้ประกนัภาระค่าภาษีอากรที่อาจจะตอ้งช าระหรือช าระเพิ่มแก่
กรมศุลกากร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงภาษีอากร ภาษีอากรเพิ่มเติมตลอดจนหนีอุ้ปกรณ์อื่นๆ ภาษีอากรขาเขา้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการค้า ภาษีบ ารุงเทศบาลหรือท าสัญญาประกันไว้ต่อกรมศุลกากร)                     
โดยไมม่ีก าหนดระยะเวลานบัตัง้แตว่นัท่ีธนาคารแจง้การออกหรอืวางหนงัสอืค า้ประกนัเขา้สูร่ะบบศลุกากรอิเลก็ทรอนิกส์
เป็นตน้ไป 

3.3  ผูข้อใช้บริการรบัทราบและตกลงว่าธนาคารมีดุลพินิจในการออกหรือวางหนังสือค า้ประกันใหแ้ก่กรมศุลกากร โดย
พิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจาก กรมศลุกากรไดท้นัทีตลอดระยะเวลาที่บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งธนาคารและกรมศลุกากร 
ใชบ้งัคบั โดยที่ผูข้อใชบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ความประสงคข์อใหธ้นาคารออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนัค่าภาษีอากร
อีกในแต่ละครัง้ และธนาคารไม่มีหนา้ที่แจง้การออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่ผู้ขอใชบ้ริการในแต่ละครัง้เช่นกนั 
อย่างไรก็ดี ธนาคารอาจจดัท าสรุปแจง้ขอ้มลูต่อผูข้อใชบ้ริการถึงการออกหรือวางหนงัสือค า้ประกนัที่ธนาคารได ้ใหแ้ก่
กรมศลุกากร เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารในการอา้งอิง แตก่ารจดัท าสรุปดงักลา่วไมถื่อเป็นหนา้ที่ของธนาคาร และ
ผูข้อใช้บริการไม่มีสิทธิปฏิเสธความรบัผิดภายใตห้นังสือค า้ประกันที่ธนาคารออกหรือวางใหแ้ก่กรมศุลกากร ไม่ว่า
ธนาคารจะไดจ้ดัท าสรุปดงักลา่วใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารหรอืไม่ 

3.4  ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงวา่หนงัสอืค า้ประกนัท่ีธนาคารออกหรอืวางใหแ้ก่กรมศลุกากรนัน้ จะอยูใ่นรูปแบบขอ้มลู
ทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยเมื่อธนาคารไดพ้ิจารณาขอ้มลูรายการของผูข้อใชบ้ริการจากกรมศลุกากร และยอมรบัเขา้เป็น     
ผูค้  า้ประกันค่าภาษีอากรใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้ ธนาคารจะด าเนินการแจง้การวางค า้ประกัน (หรือการออกหนงัสือ  
ค า้ประกนั) พรอ้มลงลายมือช่ือแบบดิจิตอลของธนาคาร และสง่ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส ์(หรือธนาคาร
อาจออกหรือวางหนงัสือค า้ประกันโดยวิธีการวางหนงัสือค า้ประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ตามที่กรมศลุกากร
ก าหนดและธนาคารยอมรบั) โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่หนงัสอืค า้ประกนัท่ีธนาคารออกหรอืวางต่อกรมศลุกากรทกุฉบบั
และทกุจ านวนนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่รบัผิดชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 

3.5 เนื่องจากกรมศลุกากรไดว้างระเบียบในการรบัหนงัสอืค า้ประกนัวา่หนงัสอืค า้ประกนัธนาคารจะตอ้งไมม่ีก าหนดระยะเวลาครบ
ก าหนด ดงันัน้ ในกรณีที่ธนาคารออกหรือวางหนงัสือค า้ประกันแบบไม่มีก าหนดเวลา ผูข้อใชบ้ริการจะมีความผูกพนัตลอดไป
จนกว่ากรมศลุกากรมี  หนงัสือหรือด าเนินการแจง้ผ่านระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อแสดงการยกเลิกภาระการค า้ประกนัและ/
หรือความผกูพนัตามหนงัสือค า้ประกนัใหก้บัธนาคาร จึงจะถือว่าภาระตามหนงัสือค า้ประกนัสิน้สดุ ดงันัน้ ผูข้อใชบ้ริการจะช าระ
ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่ธนาคารในอตัราตามที่ธนาคารก าหนด เรื่อยๆไปจนกว่าธนาคารจะพน้จากภาระ
ผกูพนัตามที่กลา่ว ทัง้นี ้โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารมีอยูก่บัธนาคาร หรอืเงินซึง่อยู่
ในความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือได้
อ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อช าระคา่ธรรมเนียมการออกหนงัสอืค า้ประกนัและ/หรอืคา่ธรรมเนียมความผกูพนัในการที่หนงัสือ
ค า้ประกนัยงัมีผลต่อไปจนกว่ากรมศลุกากรจะมีหนงัสือ หรือด าเนินการแจง้ธนาคาร ผ่านระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกสว์า่ธนาคาร
หมดภาระความรบัผิดตามหนงัสือค า้ประกนันัน้ๆ แลว้ ไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกั
บญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 
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ส ำหรับผู้สมัคร 

1.  K CONNECT-LG (บริการหนงัสือค า้ประกันบนอินเทอรเ์น็ต)  คือ ระบบใหบ้ริการธุรกรรมดา้นหนงัสือค า้ประกันใน
รูปแบบ    Web Application ส าหรบัลกูคา้ที่มีวงเงินและใชบ้ริการหนงัสือค า้ประกนักับธนาคารกสิกรไทย เป็นการเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ ลกูคา้ ลดการเดินทาง และลดระยะเวลาในการท าธุรกรรมหนงัสอืค า้ประกนั 

คุณลักษณะของ K CONNECT-LG 
-  ขอออก LG ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง                     -  ดวูงเงินคงเหลอืได ้
-  รบัหนงัสอืค า้ประกนัตา่งสาขาได ้                  -  เช็คสถานะไดท้กุขัน้ตอน 
-  ไดห้มายเลข LG ทนัที                                   -  ดแูละดาวนโ์หลดรายงานจากระบบได ้
-  ตรวจและแกไ้ขฉบบัรา่งก่อนรบัฉบบัจรงิ         -  ดแูละพิมพใ์บเสรจ็จากระบบเพื่อสง่กรมสรรพากรได ้
-  ไมม่ีคา่ใชจ้่ายในการใชร้ะบบ                         -  สามารถรบัหนงัสอืค า้ประกนัภายในวนั (เง่ือนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด) 

ข้อควรรู้ก่อนกำรใช้งำน  
1. Computer, Notebook, Tablet, Smartphone หรอือปุกรณท์ี่สามารถเชื่อมตอ่ Internet ได ้

2. ระบบ K CONNECT-LG จะรองรบั Browser ส าหรบัเปิด Website ดงันี ้IE V. 11 ขึน้ไป, Google Chrome V.42 ขึน้ไป และ 
Fire Fox V.49 ขึน้ไป 

3. ส าหรบัผูท้ี่ใชบ้ริการผลิตภณัฑ ์K-Cash Connect Plus, K-Trade Connect, K CONNECT-FX  สามารถใช ้User Name 
เดียวกนักบัผลติภณัฑด์งักลา่วได ้

2. K e-LG via e-GP (บรกิารหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัอิเลก็ทรอนิกส ์(e-GP))  
คือ การใหบ้รกิารวางหนงัสอืค า้ประกนัผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อไวต้อ่หนว่ยงานภาครฐั  เมื่อตอ้งการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืประมลู
งานกบัหนว่ยงานภาครฐันัน้ ๆ       

ขอ้ควรรูก้่อนใชง้าน  
-  ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสมคัรบรกิารกบัธนาคาร และตอ้งด าเนินการติดตอ่กรมบญัชีกลาง เพื่อลงทะเบียนการใชบ้รกิารดงักลา่ว 
-  ส  าหรบัการท าธุรกรรมหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) เพื่อไวต้่อหน่วยงานภาครฐั ผูข้อใชบ้ริการตอ้งท าธุรกรรมผ่าน
ระบบของกรมบญัชีกลางเทา่นัน้   

3. K e-LG via e-Guarantee (บรกิารหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่นระบบกรมศลุกากร (e-Guarantee)) 
คือ การใหบ้ริการวางหนงัสือค า้ประกันภาษีอากร (19 ทวิ) แก่ผูป้ระกอบการที่เป็นผูน้  าเขา้และ/หรือผูส้่งออก โดยผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อไวต้อ่กรมศลุกากร 

ขอ้ควรรูก้่อนการใชง้าน  
-  ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสมคัรบรกิารกบัธนาคาร และตอ้งด าเนินการติดตอ่กรมศลุกากร เพื่อลงทะเบียนการใชบ้รกิารดงักลา่ว 
-  ส  าหรบัการท าธุรกรรมหนงัสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกส ์(e-Guarantee) เพื่อไวต้่อกรมศลุกากร ผูข้อใชบ้ริการตอ้งท าธุรกรรม
ผา่นระบบของกรมศลุกากรเทา่นัน้  

4. K e-LG via beneficiary Website (บรกิารหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่น Website ของผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั) 
คือ ระบบใหบ้รกิารธุรกรรมดา้นหนงัสอืค า้ประกนัผา่น Website ของผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั (คูค่า้) 

ขอ้ควรรูก้่อนการใชง้าน  
- ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสมคัรบรกิารฯ กบัธนาคารและตอ้งด าเนินการติดตอ่ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนัรายนัน้ๆ เพื่อลงทะเบียนการใช้ 
    บรกิารดงักลา่ว 
- ส าหรบัการท าธุรกรรมหนังสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกสใ์นข้อนี ้ผู้ขอใช้บริการตอ้งท าธุรกรรมดา้นหนังสือค า้ประกันผ่าน 

Website ของผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนัเทา่นัน้ 


