ใบคําขอโอนเงินที�เรี ยกเก็บจากต�างประเทศเพื�อโอนเข้าบัญชีบุคคลที�สาม
ที�เกิดจากการส่ งสินค้ าออกตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่
วันที � .......... เดือน .............................พ.ศ. .............
ตามที� ข้าพเจ้า ....................................................................... สํานักงาน/บ้านเรือน ตัง� อยู่
เลขที� .................. ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/
เขต ...................................................... จังหวัด ......................................โทรศัพท์ ......................................
ซึ�งต�อไปนี� จะเรียกว�า “ผู้ให้ สญ
ั ญา” ได้ขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ�งต่อไปนี� จะเรียกว่า “ธนาคาร” เรียกเก็บ
เงินตาม .............................................................. จากธนาคาร ....................................................................
ในต่างประเทศ
เป็นจํานวนเงิน ..................................... (............................................) นั�น
ผู้ให้ สญ
ั ญามีความประสงค์ จะขอให้ธนาคารโอนเงินที�ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา จะได้รับดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่.............................................................................................. สํานักงาน/บ้านเรือนตัง� อย่เู ลขที� .............
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/
เขต ......................................จังหวัด ............................................โทรศัพท์ ............................................
ซึ�งต่อไปนี� จะเรียกว่า “บุคคลที�สาม” โดยมีข้อตกลงกับธนาคาร ดังนี�
้
ข้อ 1. ผู้ให้ สญ
ั ญาขอรับรองว่าเงินจํานวนดังกล่าวที�ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาขอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บ เป็ นเงินที�ผ้ ใู ห้
สัญญามีสทิ ธิได้ รับโดยชอบด้ วยกฎหมาย ซึง� ได้ มาจากการค้ าระหว่างประเทศโดยสุจริ ต
ข้อ 2. ผู้ให้ สญ
ั ญาขอให้ ธนาคารจัดสรรเงินโอนดังกล่าวตามข้ อ 1. โดยให้ โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของ
บุคคลที�สาม ดังรายละเอียดต่อไปนี �
ลําดับ ชื�อบัญชีของบุคคลทีส� าม

รายละเอียดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร/สาขา
เลขทีบ� ญ
ั ชี

จํานวนเงิน

รวมจํานวนเงินทังสิ
� �น
ข้อ 3. หากธนาคารได้ รับเงินที�เรี ยกเก็บจากธนาคารในต่างประเทศ น้ อยกว่าจํานวนเงินที�ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา
ขอโอนเงินดังกล่าวตามข้ อ 2. ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ ธนาคารโอนเงินเท่าที�ได้ รับให้ แก่บคุ คลที�สามตามลําดับที�
ระบุไว้
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แต่ถ้ามีเงินคงเหลือจากการโอนเงินดังกล่าว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ ธนาคารนําเงินที�เหลือทังหมด
�
โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ให้ สญ
ั ญาที�มีอยูก่ บั ธนาคารในวันเดียวกับที�โอนให้ บคุ คลที�สาม ดังนี �
กรณีเป็นสกุลเงินบาท ให้โอนเข้าบัญชีประเภท.........................................................
บัญชีเลขที � ............................................................
กรณีเป็นสกุลเงินต�างประเทศ ให้โอนเข้าบัญชีประเภท ..................................................
บัญชีเลขที � ............................................................
ข้ อ 4. เมื�อผู้ให้ สญ
ั ญาได้ รับแจ้ งจากธนาคารว่า ธนาคารในต่างประเทศได้ โอนเงินตามที�เรี ยกเก็บมา
ให้ แล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบว่าผู้ให้ สญ
ั ญาประสงค์จะให้ ธนาคารดําเนินการโอนเงินให้ แก่
บุคคลที�สามดังกล่าวตาม ข้ อ 2. เมื�อใด โดยผู้ให้ สญ
ั ญาต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบภายใน 7 วันนับตังแต่
� วนั ที�ได้
รับแจ้ งผลการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร ทังนี
� � ในการแจ้ งผลการเรี ยกเก็บเงินของธนาคาร หรื อการแจ้ งวันที�ผ้ ใู ห้
สัญญาประสงค์จะให้ โอนเงินดังกล่าว ให้ แจ้ งได้ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรื อโดยวิธีอ�ืนใดตามที�ธนาคาร
กําหนด
ในกรณีที�ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาขอให้ ธนาคารโอนเงินดังกล่าวตามข้ อ 2. หรื อโอนเงินส่วนที�เหลือตามข้ อ
3. วรรคสอง เป็ นสกุลเงินบาท ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ ธนาคารแปลงเงินสกุลต่างประเทศที�ได้ รับเป็ นสกุล
เงินบาท ณ วันที� ผู้ให้ สญ
ั ญาประสงค์จะให้ โอนเงิน โดยใช้ อตั ราแลกเปลี�ยนตามอัตราที�ธนาคารกําหนด
ข้ อ 5. ในกรณีที�ธนาคารได้ รับแจ้ งจากธนาคารในต่างประเทศเพื�อขอคืนเงินโอนไม่วา่ ทังหมดหรื
�
อแต่
บางส่วนไม่วา่ ด้ วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ ธนาคารดําเนินการคืนเงินตามจํานวนที�ได้ รับแจ้ งได้
ทันที โดยผู้ให้ สญ
ั ญาสละสิทธิที�จะโต้ แย้ งคัดค้ านไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ และหากธนาคารได้ นําเงินโอนเข้ าบัญชี
บุคคลที�สาม และ/หรื อผู้ให้ สญ
ั ญาไปก่อนแล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร โดยผู้
ให้ สญ
ั ญายินยอมให้ ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที�ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญามีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อเงิน
ซึง� อยูใ่ นความครอบครองดูแล และ/หรื อในอํานาจสัง� การของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การ
ครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อํานาจสัง� การนี �มาโดยทางใด เพื�อเข้ าชําระหนี � และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ให้
สัญญาได้ ทนั ทีโดยไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า ทังนี
� �ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทราบ
ข้ อ 6. หากธนาคารในต่างประเทศปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วย
เหตุใด ให้ คําขอฉบับนี �เป็ นอันยกเลิกโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทราบ
ข้ อ 7. ธนาคารสงวนสิทธิที�จะระงับการดําเนินการตามข้ อตกลงตามคําขอฉบับนี �ได้ โดยทันที หรื อหาก
ธนาคารไม่สามารถโอนเงินให้ แก่บคุ คลที�สามได้ อาทิเช่น (แต่ไม่จํากัดอยูเ่ พียง) บัญชีปิดแล้ ว เลขบัญชีไม่ถกู
ต้ อง หรื อไม่วา่ ด้ วยเหตุใดผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ ธนาคารนําเงินเข้ าบัญชีของผู้ให้ สญ
ั ญาดังกล่าวตามข้ อ 3. แทน
ั ญาทราบล่วงหน้ าแต่ประการใด
ได้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ข้ อ 8. ในการที�ธนาคารได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงตามคําขอฉบับนี � หากเกิดข้ อผิดพลาดหรื อความเสียหาย
ั ญา บุคคลที�สาม หรื อบุคคลอื�นใด ผู้ให้ สญ
ั ญาขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องให้ ธนาคารหัก
ใดๆ ขึ �นอยูก่ บั ผู้ให้ สญ
หรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลที�สามคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา หรื อไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆจากธนาคาร
ทังสิ
� �น และสละสิทธิที�จะยกข้ อต่อสู้ใดๆที�จะโต้ แย้ งกับธนาคารในการที�ธนาคารได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงฉบับนี �
และ/หรื อ ในการที�ธนาคารไม่ได้ ยกข้ อต่อสู้หรื อโต้ แย้ งบุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้ อง อีกทัง� ผู้ให้ สญ
ั ญาขอรับรอง
ว่าการกระทําใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ ามีสว่ นร่วมใดๆในข้ อพิพาทระหว่าง ผู้ให้ สญ
ั ญากับบุคคลที�สาม
หรื อบุคคลอื�นใด แต่หากเกิดความเสียหายใดๆขึ �นกับธนาคาร โดยมิได้ เกิดจากความผิดของธนาคาร ผู้ให้
สัญญาตกลงยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายที�เกิดขึ �นให้ แก่ธนาคารเต็มจํานวนตามที�ธนาคารได้ รับความเสียหาย
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ข้ อ 9. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษี อากร
9.1 ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงชําระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่วา่ จะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ
หรื อชื�ออื�นใด ให้ แก่ธนาคาร ภายในกําหนดเวลาชําระของค่าตอบแทนนันๆ
�
9.2 ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที�
เกี�ยวข้ องกับบริ การ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจําต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวตาม
วรรคก่อนแทนผู้ให้ สญ
ั ญาไปก่อน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงชําระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
ข้อ 10. การเปลีย� นแปลงเงือ� นไขการใช้บริการ
10.1 หากเป็ นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�สง่ ผลให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาเกิดภาระหรื อความเสี�ยงที�
เพิ�มขึ �น การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื�อผู้ให้ สญ
ั ญาให้ ความยินยอม
10.2 หากเป็ นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขอื�น ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสทิ ธิ
เปลี�ยนแปลงได้ ตามที�ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลี�ยนแปลงที�มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ให้
สัญญา (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที�สอดคล้ องกับต้ นทุนที�เพิ�มขึ �น การเปลี�ยนแปลงช่องทางในการ
ให้ บริ การ การเปลี�ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี �) ธนาคารจะสื�อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญของการ
เปลี�ยนแปลงที�ชดั เจนให้ ผู้ให้ สญ
ั ญา ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื�นตามที�กฎหมายกําหนด
10.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กําหนดให้ ธนาคารต้ องดําเนินการเกี�ยวกับการ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื�น ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ/
หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
เพื�อเป็ นหลักฐาน ผู้ให้ สญ
ั ญาจึงได้ ลงมือชื�อ พร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
ตาม วัน เดือน ปี ที�ระบุข้างต้ น

ลงชื�อ ...........................................................................ผู้ให้ สญ
ั ญา
(
)
ลงชือ� ...........................................................................พยาน
(
)
ลงชือ� ...........................................................................พยาน
(
)
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