
 

 

หมายเหตุ : กรณีผา่นโอนบาทเนตเขา้บญัชีธนาคารอื�น  โปรดยื�นเอกสารพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1. สาํเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียน ไม่เกิน 1 เดือน 

2. สาํเนาบตัรประชาชนผูมี้อาํนาจลงนาม 

3. สาํเนาหนา้สมุด หรือ สาํเนาสเตทเมนท ์บญัชีที�รับโอน 

คาํขอส่งตั�วเรียกเกบ็

                                                                                                                             

                                                                               
         

เรียน      ผู้จดัการธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังาน
   

                   ข้าพเจ้า................................................บตัรประจําตวั
อยูบ้่านเลขที'....................หมูท่ี'..........................ตรอก
อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั......................................
       สง่ตั*วเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
       ขายลดตั*วแลกเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
                ตามรายการข้างท้ายนี 2 จํานวน..........ฉบบั จํานวนเงิน
พร้อมโอนเงินเข้าบญัชีหลงัจากหกัสว่นลดและคา่ธรรมเนียมที'เกี'ยวข้องแล้ว
      โอนเข้าบญัชีที'เปิดไว้กบัธนาคารกรุงไทย จํากดั 
                         บญัชีประเภท..................................บญัชีเลขที'
      โอนผ่านระบบบาทเนตของธนาคาร   ไปยงัธ
                         เพื'อเข้าบญัชีประเภท.......................บญัชีเลขที'
โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมและมอบให้ธนาคารดําเนินการดงักลา่วแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
เวลาให้แก่ผู้จา่ยเงิน เพื'อการรับรองก็ดี เพื'อการชําระเงิน
               โดยหนงัสือฉบบันี 2 ข้าพเจ้าขอรับรองตอ่ธนาคาร ดงันี 2
               ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ในกรณีขายลดแบบมีสิทธิไลเ่บี 2ย 
ให้ทันที หรือธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากใดๆ ที'ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร
ที'ปรากฏในตั*วเงินที'ข้าพเจ้านํามาขายลดตามสญัญานี 2ได้ทันที โดยข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าเป็นหนี 2ตามสัญญากู้ เบิกเงินเกินบญัชีหริอบญัชี
ความเสียหายใดๆ เกี'ยวกับการขายลดตั*วเงินครั 2งนี 2 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้ให้
ธนาคาร (ปัจจบุันเท่ากับร้อยละ..........ต่อปี) และต่อไปอาจเปลี'ยนแปลงได้ตามที'ธนาคารประกาศใช้เป็นคราวๆ ไป ของเงินที'ค้างชําระนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะ
ชําระเสร็จ ตลอดทั 2งคา่ใช้จา่ยในการเรียกเก็บและคา่เสียหายอื'นๆ ทั 2งสิ 2น ตลอดไปจนกวา่จะชําระหนี 2แล้วเสร็จ
               ในกรณีขายลดแบบไม่มีสิทธิไล่เบี 2ย หากธนาคารผู้ ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชําระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ธนาคารล่าช้า ข้าพเจ้าตกลงชํา
คา่ธรรมเนียมจากการชําระลา่ช้าให้แก่ธนาคาร 
               ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองตอ่ธนาคารวา่ตั*วแลกเงินหรือตั*วสญัญาใช้เงิน
ข้าพเจ้าหรือที'ข้าพเจ้าได้รับชําระหนี 2มาโดยสจุริต ชอบด้วยกฏหมายและตามทางการค้าของข้าพเจ้า
            

ตั�วแลกเงนิเลขที� 
วนัที'ออก 

ตั�วแลกเงนิ กําหนด
  

  

  

  

     

 

        

เอกสารพร้อมลงนามรับรองเอกสารเพิ�มเติมดงันี+  
 

สาํเนาหนา้สมุด หรือ สาํเนาสเตทเมนท ์บญัชีที�รับโอน  

ส่งตั�วเรียกเกบ็/ขายลดตั�วแลกเงนิตามเลตเตอร์ออฟเครดติในประเทศ

                                                                                                                                                                                              ทําที' ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน
                                                                                                                                                                           วนัที'

สํานกังาน........................................................... 

บตัรประจําตวั/บตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที'......................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................

...................รหสัไปรษณีย์..............................โทร.........................
ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ 

ในประเทศ       แบบมีสิทธิไลเ่บี 2ย       แบบไมมี่สิทธิไลเ่บี 2ย โดยยอมให้ธนาคารคิดสว่นลดในอตัราร้อยละ
จํานวนเงิน..........................บาท  (.....................................................................

พร้อมโอนเงินเข้าบญัชีหลงัจากหกัสว่นลดและคา่ธรรมเนียมที'เกี'ยวข้องแล้วโดย 
ที'เปิดไว้กบัธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  สํานกั/สาขา............................................................   

บญัชีเลขที'..................................ชื'อบญัชี............................................
ไปยงัธนาคาร......................................................สํานกั/สาขา............................................................   
บญัชีเลขที'..................................ชื'อบญัชี............................................

โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมและมอบให้ธนาคารดําเนินการดงักลา่วแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ โดยมีเงื'อนไขวา่ ไม่จําเป็นต้องมีคําคดัค้
เพื'อการชําระเงินก็ดี ได้ทั 2งสองประการ ทั 2งนี 2 ไมต้่องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  

โดยหนงัสือฉบบันี 2 ข้าพเจ้าขอรับรองตอ่ธนาคาร ดงันี 2 
ในกรณีขายลดแบบมีสิทธิไลเ่บี 2ย หากธนาคารไมไ่ด้รับชําระหนี 2ตามตั*วเงินตามกําหนดเวลา ข้าพเจ้าตกลงยินยอมนําเงินมาชําระ

เงินฝากใดๆ ที'ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร หรือเพิ'มยอดหนี 2ในบัญชีประเภทกระแสรายวนั
ที'ปรากฏในตั*วเงินที'ข้าพเจ้านํามาขายลดตามสญัญานี 2ได้ทันที โดยข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าเป็นหนี 2ตามสัญญากู้ เบิกเงินเกินบญัชีหริอบญัชี
ความเสียหายใดๆ เกี'ยวกับการขายลดตั*วเงินครั 2งนี 2 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้ให้ธนาคารจนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี 2ยในอัตราดอกเบี 2ยสูงสดุตามประกาศของ

และต่อไปอาจเปลี'ยนแปลงได้ตามที'ธนาคารประกาศใช้เป็นคราวๆ ไป ของเงินที'ค้างชําระนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะ
คา่เสียหายอื'นๆ ทั 2งสิ 2น ตลอดไปจนกวา่จะชําระหนี 2แล้วเสร็จ  

ในกรณีขายลดแบบไม่มีสิทธิไล่เบี 2ย หากธนาคารผู้ ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชําระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ธนาคารล่าช้า ข้าพเจ้าตกลงชํา

ตั*วแลกเงินหรือตั*วสญัญาใช้เงินทกุฉบบัที'ข้าพเจ้าได้นํามาขายลดกับธนาคาร ตามคําขอฉบบันี 2 เป็นตั*วเงินของ
ข้าพเจ้าหรือที'ข้าพเจ้าได้รับชําระหนี 2มาโดยสจุริต ชอบด้วยกฏหมายและตามทางการค้าของข้าพเจ้า             

     บัญชีรายการตั�วแลกเงนิที�นํามาขายลด 

วนัครบ
กําหนด 

ธนาคารผู้ออก DLC หรือ 
ธนาคารผู้ รับรองตั�วแลกเงนิ 

ที'อยูธ่นาคารผู้ออก DLC
ธนาคารผู้ รับรองตั�วแลกเงนิ

   

   

   

   

รวมทั &งสิ &น 
          

                                  ขอรับรองวา่ถกูต้อง

                         ลงชื'อ................................................................
                                  (................................................................)                                                           

                               ประทบัตราห้างหุ้นสว่นฯ

ตามเลตเตอร์ออฟเครดติในประเทศ 
      

มหาชน) สํานกังาน.......................................... 
วนัที'.............เดือน..................พ.ศ................. 

.............................................................. 
.......ตําบล/แขวง............................................

........ มีความประสงค์ขอ 

ให้ธนาคารคิดสว่นลดในอตัราร้อยละ...........ตอ่ปี 
(...................................................................................................) 

............................................................    
............................. 

............................................................    
............................................ 

วา่ ไม่จําเป็นต้องมีคําคดัค้านและยินยอมให้ผู้ทรงตั*วผ่อนผัน

หากธนาคารไมไ่ด้รับชําระหนี 2ตามตั*วเงินตามกําหนดเวลา ข้าพเจ้าตกลงยินยอมนําเงินมาชําระ        
นของข้าพเจ้า เอาชําระหนี 2ตามจํานวนเงิน          

ที'ปรากฏในตั*วเงินที'ข้าพเจ้านํามาขายลดตามสญัญานี 2ได้ทันที โดยข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าเป็นหนี 2ตามสัญญากู้ เบิกเงินเกินบญัชีหริอบญัชีเดินสะพดัต่อไป หากเกิด
ธนาคารจนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี 2ยในอัตราดอกเบี 2ยสูงสดุตามประกาศของ

และต่อไปอาจเปลี'ยนแปลงได้ตามที'ธนาคารประกาศใช้เป็นคราวๆ ไป ของเงินที'ค้างชําระนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะ     

ในกรณีขายลดแบบไม่มีสิทธิไล่เบี 2ย หากธนาคารผู้ ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชําระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ธนาคารล่าช้า ข้าพเจ้าตกลงชําระ

ทกุฉบบัที'ข้าพเจ้าได้นํามาขายลดกับธนาคาร ตามคําขอฉบบันี 2 เป็นตั*วเงินของ

DLC หรือ 
ตั�วแลกเงนิ 

จํานวนเงิน (บาท) 

 

 

 

 

 

รับรองวา่ถกูต้อง 

................................................................ผู้ขายลด                                                                       
(................................................................)                                                           
ประทบัตราห้างหุ้นสว่นฯ     หรือบริษัท     (ถ้ามี)            
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