RESET

คําขอส่ส่ งตัวเรี ยกเก็บ/ขายลดตัวแลกเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตในประเทศ
ทําที' ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน
มหาชน) สํานักงาน..........................................
วันที'.............เดือน..................พ.ศ.................
เรี ยน

ผู้จดั การธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน...........................................................
งาน

ข้ าพเจ้ า................................................บับัตรประจําตัว/บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที'..............................................................
......................
อยูบ่ ้ านเลขที'....................หมูท่ ี'..........................ตรอก
ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................
.......ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................
...................รหัสไปรษณีย์..............................โทร................................. มีความประสงค์ขอ
ส่งตัว* เรี ยกเก็บเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตในประเทศ
ขายลดตัว* แลกเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตในประเทศ แบบมีสิทธิไล่เบี 2ย แบบไม่มีสิทธิไล่เบี 2ย โดยยอมให้
ให้ ธนาคารคิดส่วนลดในอัตราร้ อยละ...........ต่
ยละ
อปี
ตามรายการข้ างท้ ายนี 2 จํานวน..........ฉบับ จํานวนเงิน..........................บาท (...................................................................................................)
(.....................................................................
พร้ อมโอนเงินเข้ าบัญชีหลังจากหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมที'เกี'ยวข้ องแล้ วโดย
โอนเข้ าบัญชีทีท'เี ปิ ดไว้ กบั ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก/สาขา............................................................
............................................................
บัญชีประเภท..................................บับัญชีเลขที'..................................ชื'อบัญชี............................................
.............................
โอนผ่านระบบบาทเนตของธนาคาร ไปยังธนาคาร......................................................สํ
ธ
านัก/สาขา............................................................
............................................................
เพื'อเข้ าบัญชีประเภท.......................บับัญชีเลขที'..................................ชื'อบัญชี............................................
............................................
โดยข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมและมอบให้ ธนาคารดําเนินการดังกล่าวแทนข้ าพเจ้ าจนเสร็ จการ โดยมีเงื'อนไขว่ว่า ไม่จําเป็ นต้ องมีคําคัดค้ านและยินยอมให้ ผ้ ูทรงตัว* ผ่อนผัน
เวลาให้ แก่ผ้ จู า่ ยเงิน เพื'อการรับรองก็ดี เพื'อการชําระเงินก็ดี ได้ ทงสองประการ
ั2
ทังนี
2 2 ไม่ต้องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบ
โดยหนังสือฉบับนี 2 ข้ าพเจ้ าขอรับรองต่อธนาคาร ดังนี 2
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ในกรณีขายลดแบบมีสิทธิไล่เบี 2ย หากธนาคารไม่ได้ รับชําระหนี 2ตามตัว* เงินตามกําหนดเวลา ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมนําเงินมาชําระ
ให้ ทันที หรื อธนาคารจะหักบัญชีเงิ
เงินฝากใดๆ ที'ข้าพเจ้ ามีอยู่กับธนาคาร หรื อเพิ'มยอดหนี ใ2 นบัญชีประเภทกระแสรายวันของข้
น
าพเจ้ า เอาชําระหนี ต2 ามจํานวนเงิน
ที'ปรากฏในตั*วเงินที'ข้าพเจ้ านํามาขายลดตามสัญญานีไ2 ด้ ทันที โดยข้ าพเจ้ ายอมให้ ถือว่าเป็ นหนี ต2 ามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหริ อบัญชีเดินสะพัดต่อไป หากเกิ ด
ความเสียหายใดๆ เกี'ยวกับการขายลดตัว* เงินครั ง2 นี 2 ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบชดใช้ ให้ ธนาคารจนครบถ้
ธนาคารจนครบถ้ วนพร้ อมด้ วยดอกเบี 2ยในอัตราดอกเบี 2ยสูงสุดตามประกาศของ
ธนาคาร (ปั จจุบันเท่ากับร้ อยละ..........ต่อปี ) และต่อไปอาจเปลี'ยนแปลงได้ ตามที'ธนาคารประกาศใช้ เป็ นคราวๆ ไป ของเงินที'ค้างชําระนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะ
ชําระเสร็ จ ตลอดทังค่
2 าใช้ จา่ ยในการเรี ยกเก็บและค่ค่าเสียหายอื'นๆ ทังสิ
2 2น ตลอดไปจนกว่าจะชําระหนี 2แล้ วเสร็ จ
ในกรณี ขายลดแบบไม่มีสิทธิ ไล่เบีย2 หากธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตชําระเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตให้ แก่ธนาคารล่าช้ า ข้ าพเจ้ าตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียมจากการชําระล่าช้ าให้ แก่ธนาคาร
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอให้ คํารับรองต่อธนาคารว่าตัว* แลกเงินหรื อตัว* สัญญาใช้ เงินทุกฉบับที'ข้าพเจ้ าได้ นํามาขายลดกับธนาคาร ตามคําขอฉบับนี 2 เป็ นตัว* เงินของ
ข้ าพเจ้ าหรื อที'ข้าพเจ้ าได้ รับชําระหนี 2มาโดยสุจริ ต ชอบด้ วยกฏหมายและตามทางการค้ าของข้ าพเจ้ า

ตัวแลกเงินเลขที

วันที'ออก
ตัวแลกเงิน

บัญชีรายการตัวแลกเงินทีนํามาขายลด
วันครบ
ธนาคารผู้ออก DLC หรื อ
ที'อยูธ่ นาคารผู้ออก DLC หรื อ
กําหนด
ธนาคารผู้รับรองตัวแลกเงิน ธนาคารผู้รับรองตัตัวแลกเงิน

จํานวนเงิน (บาท)

รวมทัง& สิน&
ขอรัรับรองว่าถูกต้ อง
ลงชื'อ................................................................ผู
................................................................ ้ ขายลด
(................................................................)
ประทับตราห้ างหุ้นส่วนฯ หรื อบริ ษัท (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : กรณี ผา่ นโอนบาทเนตเข้าบัญชีธนาคารอืน โปรดยืนเอกสารพร้
เอกสารพร้อมลงนามรับรองเอกสารเพิ
รองเอกสาร มเติมดังนี+
1. สําเนาหนังสื อรับรองจดทะเบียน ไม่เกิน 1 เดือน
2. สําเนาบัตรประชาชนผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
3. สําเนาหน้าสมุด หรื อ สําเนาสเตทเมนท์ บัญชี ทีรับโอน

