
1. ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากประเภท ______________________ ของข้าพเจ้า เลขที่บญัชี ________________________________________________________
ช่ือบญัชี _______________________________________________________ ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ____________________________ สาขา ___________________________
โดยข้าพเจ้าขอให้ธนาคารแจ้งให้ทราบถึงการน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักลา่วตามหนงัสือแจ้งของธนาคาร (advice) หรือ ตามวิธีการอ่ืนและ/ หรือช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด 

2. ข้าพเจ้าตกลงช าระ ดอกเบีย้*  ในอตัราร้อยละ_________________ ต่อปี  ของจ านวนเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงิน

*ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบขุ้อมลูใด ๆ หรือระบขุ้อมลูไมค่รบถ้วน ในใบค าขอสนิเช่ือฉบบันี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารระบขุ้อมลูดงักลา่วในใบค าขอสนิเช่ือฉบบันีไ้ด้ ทัง้นี ้ตามท่ีตรงความ
ประสงค์ของข้าพเจ้า และ/หรือ ตามหนงัสือแจ้งของธนาคาร (advice) 

3. เมื่อธนาคารได้ด าเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงักล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับสินเช่ือไปจากธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้ว และให้ถือว่าหนังสือแจ้งของธนาคาร 
(advice) เป็นหลกัฐานการรับเงินของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าไมต้่องลงลายมือช่ือในเอกสารใด ๆ อีกแต่อย่างใด

4. การช าระเงินต้น ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้ช าระ ณ ท่ีท าการส านักงานธนาคาร (หรือ วิธีการหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด) และหากวนัครบก าหนดช าระเงินใด ๆ ตรงกับ
วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ (วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็นวนัหยดุ) ให้ช าระในวนัท าการก่อนหน้า

5. ธนาคารมีสทิธิเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนีส้นิเช่ือดงักลา่ว ไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วน ก่อนวนัครบก าหนดช าระหนีไ้ด้ โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้ง และข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเป็นผู้ เรียกเก็บเงิน
ตามเอกสารการสง่ออกแทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะจดัสง่เอกสารการสง่ออกให้แก่ธนาคารก่อนวนัช าระหนี ้และธนาคารมีสทิธิหกัเงินท่ีเรียกเก็บนัน้ก็ได้ เพ่ือช าระหนีส้ินเช่ือดงักล่าวได้ทนัที
(โดยไมต้่องค านึงถึงว่าหนีส้นิเช่ือดงักลา่วจะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไมก็่ตาม) 

6. ข้าพเจ้าตกลงจดัสง่ข้อมลู และ/หรือ เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งสินค้าออกภายใต้การขอสินเช่ือเพ่ือการส่งออก ให้แก่ธนาคาร รวมถึง ให้ความสะดวกแก่ธนาคาร และ/หรือตวัแทน
ของธนาคารเข้าไปในสถานที่เก็บรักษาสนิค้า และ/หรือด าเนินการใด ๆ อนัเก่ียวกบัการตรวจนบัสินค้าดงักล่าวได้ตลอดเวลา  และตกลงมอบต้นฉบบัหรือส าเนาเอกสารประกอบการเบิกใช้
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก ในกรณีท่ีได้รับความยินยอมจากธนาคารให้ส่งเป็นส าเนาเอกสารได้   ให้อยู่ในความครอบครองของธนาคาร และจะไม่ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
เอกสารประกอบการเบกิใช้สนิเช่ือเพ่ือการสง่ออกฉบบัหนึ่งฉบบัใด โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าต้นฉบบัหรือส าเนาของเอกสารประกอบการเบกิใช้สนิเช่ือเพ่ือการสง่ออกดงักลา่วเป็นเอกสารท่ีถกูต้องแท้จริงทกุประการ และเป็นธุรกรรมการค้าระหว่างข้าพเจ้า
กบัคู่สญัญาของข้าพเจ้าท่ีถกูต้องและมีอยู่จริง และขอรับรองว่าจะไมน่ าต้นฉบบัหรือส าเนาของเอกสารประกอบการเบกิใช้สนิเช่ือเพ่ือการส่งออกที่น ามาขอสนิเช่ือกบัธนาคารไปด าเนินการ
ขอสนิเช่ือกบัธนาคารหรือบคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน

7. ไมว่่าจะด้วยเหตใุดก็ตาม หากปรากฎว่า

7.1 ข้าพเจ้าไมม่ีการสง่ออกสนิค้า และ/หรือ สง่ออกได้ไมค่รบจ านวนตามตัว๋สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบั และ/หรือ ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงหลกัฐานส าหรับการรายงานเงินตราต่างประเทศจากการ
สง่ออกตามท่ีธนาคารก าหนด ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ข้าพเจ้าช าระภาระหนีต้ามค าขอฉบบันีค้รบจ านวน หรือนบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระตามตั๋วสญัญาใช้เงิน แล้วแต่อย่างใด
อย่างหนึ่งจะถึงก่อน ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าเบีย้ปรับเพ่ิมเติม โดยรวมแล้วไมเ่กินอตัรา MOR + 2.0% ต่อปีของจ านวนเงินต้นและระยะเวลาตามท่ีระบไุว้ในตัว๋สญัญาใช้เงิน

7.2 มีเงินโอนจากผู้ ซือ้สนิค้าหรือจากธนาคารผู้ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตามเอกสารการส่งสินค้าท่ีข้าพเจ้าส่งมอบให้ธนาคาร ทัง้ท่ีข้าพเจ้าให้ธนาคารจดัส่งเอกสารการส่งสินค้าเรียกเก็บ
เงินค่าสนิค้าแทนข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าจดัสง่เอกสารการสง่สนิค้าเรียกเก็บเงินค่าสนิค้าจากผู้ ซือ้เอง โดยผู้ ซือ้โอนเงินไปเข้าบญัชีของข้าพเจ้าท่ีเปิดไว้ธนาคารแห่งอ่ืน  ข้าพเจ้าตกลงช าระ 
ค่าธรรมเนียมชดเชยรายได้จากอตัราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange) ในอตัราร้อยละ 0.25 ของจ านวนเงินตามหน้าตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือตามจ านวนเงินท่ีค้างช าระ
อยู่กบัธนาคารตามตัว๋สญัญาใช้เงิน  ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

ใบค ำขอสินเช่ือเพื่อกำรส่งออก (Application for Packing Credit)

ท าที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย _________________________________________ วนัท่ี_________________________________
ข้าพเจ้าช่ือ_________________________________________________________________________________________________________________________

ช่ือผู้ติดต่อ ___________________________________________________________ หมายเลขโทรศพัท์_______________________________________________________
ส านกังานตัง้อยู่ที่ ____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ ได้ย่ืนหลกัฐานหรือเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

2022.JAN.V2

ก่อนการสง่ออก
(Pre - Shipment)

ใบประทวนสนิค้า หรือ ใบรับจ าน าสนิค้า

สญัญาซือ้ขาย หรือ ใบสัง่ซือ้สนิค้า

เลตเตอร์ออฟเครดติ

อ่ืนๆ__________________________

ใบสรุปรายการ (Summary List) และเอกสารแนบ

เลขที่________________________________

เลขที่________________________________

เลขที่________________________________

เลขที่________________________________

วนัที่ ___________________________

วนัที่ ___________________________

วนัที่ ___________________________

วนัที่ ___________________________

หลงัการสง่ออก
(Post - Shipment)

1. ใบก ากบัราคาสนิค้า

2. เอกสารการขนสง่สนิค้า

3. อ่ืนๆ__________________________

เลขที่________________________________

เลขที่________________________________

เลขที่________________________________

วนัที่ ___________________________

วนัที่ ___________________________

วนัที่ ___________________________

ต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) เป็นเอกสารประกอบการเบกิใช้สนิเช่ือเพ่ือการสง่ออก และในการนี ้ข้าพเจ้าได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้

ตัว๋สญัญาใช้เงินเลขท่ี ลงวนัที่ วนัถึงก าหนดใช้เงิน จ านวนเงิน

□ ช าระดอกเบีย้ทกุวนัที่ _________ของเดือน*
□ ช าระดอกเบีย้เมื่อตัว๋สญัญาใช้เงินครบก าหนด* 
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8. หากข้าพเจ้าไมช่ าระเงินต้น ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือจ านวนใด ๆ และ/หรือ ไมป่ฏิบตัิหรือปฏิบตัิผิดข้อตกลง หรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีระบไุว้ข้างต้น และ/หรือ
สญัญา และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร  และ/หรือ หากปรากฏว่า หลกัฐาน เอกสารท่ีข้าพเจ้ามอบให้แก่ธนาคารมีข้อความเท็จ หรือ เป็นเอกสารปลอม หรือ ไม่มีผลบงัคบัตาม
กฎหมาย และ/หรือ ผิดนัดไม่ช าระหนีส้ินอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่กับธนาคารและ/หรือบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอ่ืน  และ/หรือ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือมีเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีธนาคารเห็นว่าอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินการ หรือสถานะการเงินของข้าพเจ้า และ/หรือ ตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูเจ้าพนกังานยึด หรืออายดัทรัพย์ หรือร้องขอ
หรือถกูร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการ หรือกระท าการใดอนัอาจเป็นเหตใุห้ถกูฟ้องล้มละลาย หรือถกูร้องขอให้ล้มละลาย หรือย่ืนค าร้องขอให้ตนเองล้มละลายหรือท าการประนอมหนี ้และ/หรือ น า
เงินสนิเช่ือที่ได้รับไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนดัทนัที

9. เมื่อข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนดั ให้ถือว่าเป็นการผิดนดัในจ านวนหนีท้ัง้หมด และให้บรรดาหนีส้ินทัง้หลาย รวมถึงหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบัเป็นอนัถึงก าหนดช าระทนัที   (แม้ว่าตัว๋
สญัญาใช้เงินดงักลา่วจะยงัไมถ่ึงก าหนดใช้เงินก็ตาม) และข้าพเจ้าตกลงช าระหนีส้ินทัง้หลาย ตลอดจนยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายท่ีธนาคารได้รับอนั เน่ืองจากการผิดนดัของข้าพเจ้า 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง  ทวงถาม  ด าเนินคดี  ค่าทนายความ  ค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดี การบงัคบัคดีและการบงัคบัช าระหนีจ้นเต็มจ านวน พร้อมทัง้ยินยอมเสีย
ดอกเบีย้ในหนีเ้งินต้นท่ีค้างช าระทัง้หมดในอตัราสงูสดุผิดเง่ือนไขตามท่ีธนาคารประกาศก าหนดในขณะท่ีข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนดั ซึ่งอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
เป็นคราว ๆ ไป โดยนบัตัง้แตว่นัท่ีข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนดั จนกว่าจะช าระหนีใ้ห้แก่ธนาคารเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ หากมีหนีค้้างช าระเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ดลุพินิจ
แปลงสกุลเงินของภาระหนีน้ัน้ มาเป็นสกุลเงินบาทได้ นับตัง้แต่วนัท่ีข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนัด โดยธนาคารจะท าการแปลงสกุลเงินในวนัและ เวลาใด ๆ ก็ได้  และใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ี
ธนาคารก าหนด  ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร 

10. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ดลุพินิจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทกุประเภทของข้าพเจ้า หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีสทิธิได้รับคืนจากธนาคาร (โดยไมต้่องค านงึถึงว่าเงินดงักลา่วจะถึงก าหนด
ช าระแล้วหรือไมก็่ตาม)  เพ่ือช าระหนีต้ามข้อ 9. ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบลว่งหน้า และในกรณีท่ีไมม่ีเงินดงักลา่วให้หกัหรือมีแต่ไม่พอ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ดลุพินิจ
น าหนีท้ัง้หมดดงักลา่ว ไปลงจ่ายในบญัชีเดินสะพดัท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กบัธนาคาร ให้เป็นหนีเ้บกิเงินเกินบญัชีต่อไป

11. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การก าหนดอตัราดอกเบีย้ และ/หรือ การท าข้อตกลงต่าง ๆ นี ้เป็นการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย  และของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ท่ี
ใช้บงัคับอยู่ในขณะนี ้ดงันัน้ หากในภายหน้ามีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดดงักล่าว และธนาคารจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ แ ละ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้มีผลใช้บงัคบัได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าตกลงปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ และข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมน่ัน้ทกุประการ 

ในการค านวณดอกเบีย้ตามค าขอฉบบันี ้ให้ค านวณเป็นรายวนัตามจ านวนวนัที่ผ่านพ้นไปจริง โดยก าหนดให้จ านวนวนัในแต่ละปีมีจ านวน  365 วนั ส าหรับดอกเบีย้ของหนีเ้งินสกุลบาท 
และตามท่ีธนาคารก าหนด ส าหรับหนีเ้งินสกลุต่างประเทศ ไมว่่าปีนัน้ๆ จะมี 365 วนั หรือ 366 วนัก็ตาม 

12. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า เมื่อข้าพเจ้าช าระหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินข้างต้นให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ามีสทิธิขอหลกัฐานการช าระหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่ว ตามท่ี
ธนาคารก าหนด จากธนาคารได้ ทัง้นี ้โดยธนาคารไมจ่ าเป็นต้องเวนคืนตัว๋สญัญาใช้เงนิ และใบค าขอสนิเช่ือเพ่ือการสง่ออกดงักลา่ว ให้แก่ข้าพเจ้าแตอ่ย่างใด 

13. การลา่ช้า หรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สทิธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามค าขอฉบบันี ้ไมถื่อว่าธนาคารสละสทิธิ หรือให้ความยินยอมในการผดิค าขอฉบบันีข้องข้าพเจ้าแต่ประการใด 
ทัง้นี ้ถ้าไมไ่ด้ก าหนดค าจ ากดัความไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นอย่างอ่ืน ค าจ ากดัความต่างๆ ท่ีใช้ในข้อตกลงฉบบันี ้ให้เป็นไปตามสญัญาให้สนิเช่ือระหว่างข้าพเจ้ากบัธนาคาร 

14. บรรดาหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีจะส่งให้แก่ข้าพเจ้านัน้  ถ้าหากได้ส่งไปยงัท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบค าขอสินเช่ือเพ่ือการส่งออกฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วโดยชอบ หรือการสง่โทรสาร หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ตามข้อมลูที่ข้าพเจ้าแจ้งให้ธนาคารทราบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามหนงัสือ หรือโทรสาร หรือจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์นัน้แล้ว 
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เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้เป็นส าคญั

ลงช่ือ  _________________________________________________________________ ผู้มีอ านาจลงนาม

FOR BANK’S
USE ONLY

APPROVED BY

SIGNATURE
VERIFIED BY

ใบค ำขอสินเช่ือเพื่อกำรส่งออก (Application for Packing Credit)

15.  ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัวา่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคาร รวมถงึแตไ่มจ่าํกดัเพียง การใชส้นิเชื�อจากธนาคารตามคาํขอ ขอ้ตกลง และ/หรอืเอกสารนี � ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้

และ/หรอืขอ้มลูของคูค่า้ที�ธนาคารไดร้บัจากขา้พเจา้ ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารระบบโครงสรา้งพื �นฐานทางดิจิทลั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารระบบฐานขอ้มลูเพื�อการแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหวา่งสถาบนั

การเงิน และ/หรอื สถาบนัการเงินที�เป็นสมาชิกของระบบดงักลา่ว และ/หรอืนิติบคุคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) เพื�อความจาํเป็นในการปอ้งกนัและประเมินความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการให้

บรกิารของสถาบนัการเงิน
  

ใหบ้รกิารของสถาบนัการเงิน

( )

ตราสําคญั (หากมี)
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