
ใบคาํขอโอนเงนิที�เรียกเกบ็จากต �างประเทศเพื�อโอนเข้าบัญชีบุคคลที�สาม 

ที�เกดิจากการส่งสินค้าออกตามเลตเตอร์ออฟเครดติ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่

วนัที� .......... เดือน .............................พ.ศ. ............. 

ตามที� ข้าพเจ้า ....................................................................... สํานกังาน/บ้านเรือน ตั�งอยู่

เลขที� .................. ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/

เขต ...................................................... จงัหวัด ......................................โทรศัพท์ ...................................... 

ซึ�งต�อไปน ี� จะเรียกว�า “ผู้ให้สญัญา” ได้ขอให ้บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ�งตอ่ไปน ี� จะเรียกว่า “ธนาคาร” เรียกเก็บ

เงินตาม .............................................................. จากธนาคาร .................................................................... 

เป็นจํานวนเงิน ..................................... (............................................) นั�น

ผู้ให้สญัญามีความประสงค์ จะขอใหธ้นาคารโอนเงินที�ผู้ให้สญัญา จะไดร้ับดังกล่าวข้างต้น

ใหแ้ก่.............................................................................................. สํานักงาน/บ้านเรือนตั�งอยู่เลขที� ............. 

ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/

เขต ......................................จังหวัด ............................................โทรศัพท์  ............................................ 

้

ซึ�งตอ่ไปนี� จะเรียกวา่ “บุคคลที�สาม” โดยมีข้อตกลงกับธนาคาร ดังนี� 

ลําดับ ชื�อบัญชีของบุคคลที�สาม รายละเอียดบัญชีเงินฝาก จํานวนเงิน 

ธนาคาร/สาขา เลขที�บญัชี 

รวมจํานวนเงินทั �งสิ �น

ในตา่งประเทศ 

ข้อ 3. หากธนาคารได้รับเงินที�เรียกเก็บจากธนาคารในตา่งประเทศ น้อยกวา่จํานวนเงินที�ผู้ ให้สญัญา

ขอโอนเงินดงักลา่วตามข้อ 2.  ผู้ ให้สญัญาตกลงให้ธนาคารโอนเงินเทา่ที�ได้รับให้แก่บคุคลที�สามตามลําดบัที�

ระบไุว้

ข้อ 2. ผู้ให้สญัญาขอให้ธนาคารจดัสรรเงินโอนดงักลา่วตามข้อ 1. โดยให้โอนเข้าบญัชีเงินฝากของ

บคุคลที�สาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี �

ข้อ 1. ผู้ให้สญัญาขอรับรองวา่เงินจํานวนดงักลา่วที�ผู้ ให้สญัญาขอให้ธนาคารเรียกเก็บ เป็นเงินที�ผู้ ให้

สญัญามีสทิธิได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ�งได้มาจากการค้าระหวา่งประเทศโดยสจุริต
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  กรณีเป็นสกุลเงินบาท ให้โอนเข้าบัญชีประเภท......................................................... 

 บญัชีเลขที� ............................................................ 

  กรณีเป็นสกุลเงินต�างประเทศ ให้โอนเข้าบัญชีประเภท .................................................. 

 บญัชีเลขที� ............................................................ 

         แตถ้่ามีเงินคงเหลือจากการโอนเงินดงักลา่ว ผู้ให้สญัญาตกลงให้ธนาคารนําเงินที�เหลือทั �งหมด

โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ให้สญัญาที�มีอยูก่บัธนาคารในวนัเดียวกบัที�โอนให้บคุคลที�สาม ดงันี �

ข้อ 4. เมื�อผู้ให้สญัญาได้รับแจ้งจากธนาคารวา่ ธนาคารในตา่งประเทศได้โอนเงินตามที�เรียกเก็บมา

ให้แล้ว ผู้ให้สญัญาตกลงจะแจ้งให้ธนาคารทราบวา่ผู้ให้สญัญาประสงค์จะให้ธนาคารดําเนินการโอนเงินให้แก่

บคุคลที�สามดงักลา่วตาม ข้อ 2. เมื�อใด โดยผู้ให้สญัญาต้องแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 7 วนันบัตั �งแตว่นัที�ได้

รับแจ้งผลการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ทั �งนี � ในการแจ้งผลการเรียกเก็บเงินของธนาคาร หรือการแจ้งวนัที�ผู้ ให้

สญัญาประสงค์จะให้โอนเงินดงักลา่ว ให้แจ้งได้โดยทางโทรศพัท์ โทรสาร  หรือโดยวิธีอื�นใดตามที�ธนาคาร

กําหนด

 ในกรณีที�ผู้ ให้สญัญาขอให้ธนาคารโอนเงินดงักลา่วตามข้อ 2. หรือโอนเงินสว่นที�เหลือตามข้อ 

3. วรรคสอง เป็นสกลุเงินบาท ผู้ให้สญัญาตกลงยินยอมให้ธนาคารแปลงเงินสกลุตา่งประเทศที�ได้รับเป็นสกลุ

เงินบาท ณ วนัที� ผู้ ให้สญัญาประสงค์จะให้โอนเงิน โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนตามอตัราที�ธนาคารกําหนด

              ข้อ 5. ในกรณีที�ธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารในตา่งประเทศเพื�อขอคืนเงินโอนไมว่า่ทั �งหมดหรือแต่

บางสว่นไมว่า่ด้วยเหตปุระการใดก็ตาม ผู้ให้สญัญาตกลงให้ธนาคารดําเนินการคืนเงินตามจํานวนที�ได้รับแจ้งได้

ทนัที โดยผู้ให้สญัญาสละสทิธิที�จะโต้แย้งคดัค้านไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ และหากธนาคารได้นําเงินโอนเข้าบญัชี

บคุคลที�สาม และ/หรือผู้ให้สญัญาไปก่อนแล้ว ผู้ให้สญัญาตกลงจะคืนเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่ธนาคาร โดยผู้

ให้สญัญายินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที�ผู้ ให้สญัญามีอยูก่บัธนาคาร หรือเงิน

ซึ�งอยูใ่นความครอบครองดแูล และ/หรือในอํานาจสั�งการของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การ

ครอบครองดแูล และ/หรือได้อํานาจสั�งการนี �มาโดยทางใด เพื�อเข้าชําระหนี � และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ให้

สญัญาได้ทนัทีโดยไมจํ่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทั �งนี �ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ให้สญัญาทราบ

ข้อ 6. หากธนาคารในตา่งประเทศปฏิเสธการจา่ยเงิน หรือธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ไมว่า่ด้วย

เหตใุด ให้คําขอฉบบันี �เป็นอนัยกเลกิโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ให้สญัญาทราบ

       ข้อ 7. ธนาคารสงวนสทิธิที�จะระงบัการดําเนินการตามข้อตกลงตามคําขอฉบบันี �ได้โดยทนัที หรือหาก

ธนาคารไมส่ามารถโอนเงินให้แก่บคุคลที�สามได้ อาทิเชน่ (แตไ่มจํ่ากดัอยูเ่พียง) บญัชีปิดแล้ว เลขบญัชีไมถ่กู

ต้อง หรือไมว่า่ด้วยเหตใุดผู้ให้สญัญาตกลงให้ธนาคารนําเงินเข้าบญัชีของผู้ให้สญัญาดงักลา่วตามข้อ 3. แทน

ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ให้สญัญาทราบลว่งหน้าแตป่ระการใด

           ข้อ 8. ในการที�ธนาคารได้ปฏิบตัติามข้อตกลงตามคําขอฉบบันี � หากเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย

ใดๆ ขึ �นอยูก่บัผู้ ให้สญัญา บคุคลที�สาม หรือบคุคลอื�นใด ผู้ให้สญัญาขอสละสทิธิในการเรียกร้องให้ธนาคารหกั

หรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบคุคลที�สามคืนให้แก่ผู้ให้สญัญา หรือไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆจากธนาคาร

ทั �งสิ �น และสละสทิธิที�จะยกข้อตอ่สู้ใดๆที�จะโต้แย้งกบัธนาคารในการที�ธนาคารได้ดําเนินการตามข้อตกลงฉบบันี � 

และ/หรือ ในการที�ธนาคารไมไ่ด้ยกข้อตอ่สู้หรือโต้แย้งบคุคลภายนอกที�เกี�ยวข้อง อีกทั �ง ผู้ ให้สญัญาขอรับรอง

วา่การกระทําใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีสว่นร่วมใดๆในข้อพิพาทระหวา่ง ผู้ให้สญัญากบับคุคลที�สาม 

หรือบคุคลอื�นใด แตห่ากเกิดความเสียหายใดๆขึ �นกบัธนาคาร โดยมิได้เกิดจากความผิดของธนาคาร ผู้ให้

สญัญาตกลงยินยอมชดใช้คา่เสียหายที�เกิดขึ �นให้แก่ธนาคารเตม็จํานวนตามที�ธนาคารได้รับความเสียหาย
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ข้อ 10.  การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการใช้บริการ 

ลงชื�อ ...........................................................................ผู้ให้สญัญา 

( ) 

ลงชื�อ ...........................................................................พยาน 

( ) 

ลงชื�อ ...........................................................................พยาน 

( ) 

ข้อ 9.  คา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร

         9.1 ผู้ให้สญัญาตกลงชําระคา่ตอบแทนการใช้บริการไมว่า่จะเรียกวา่คา่ธรรมเนียม คา่บริการ 

หรือชื�ออื�นใด ให้แก่ธนาคาร ภายในกําหนดเวลาชําระของคา่ตอบแทนนั �นๆ

9.2 ผู้ให้สญัญาตกลงรับผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที�

เกี�ยวข้องกบับริการ (หากมี) แตเ่พียงฝ่ายเดียว

         หากธนาคารจําต้องทดรองจา่ยคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วตาม

วรรคก่อนแทนผู้ให้สญัญาไปก่อน ผู้ให้สญัญาตกลงชําระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั

10.1    หากเป็นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�สง่ผลให้ผู้ให้สญัญาเกิดภาระหรือความเสี�ยงที�

เพิ�มขึ �น การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเมื�อผู้ให้สญัญาให้ความยินยอม

เปลี�ยนแปลงได้ตามที�ธนาคารเหน็สมควร โดยหากเป็นการเปลี�ยนแปลงที�มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ให้

สญัญา (เชน่ การปรับคา่ธรรมเนียมการใช้บริการที�สอดคล้องกบัต้นทนุที�เพิ�มขึ �น การเปลี�ยนแปลงชอ่งทางในการ

ให้บริการ การเปลี�ยนแปลงวนัครบกําหนดชําระหนี �) ธนาคารจะสื�อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระสําคญัของการ

เปลี�ยนแปลงที�ชดัเจนให้ ผู้ให้สญัญา ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอื�นตามที�กฎหมายกําหนด

10.2    หากเป็นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขอื�น ผู้ให้สญัญาตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิ

10.3     หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกี�ยวกบัการ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอยา่งอื�น ผู้ให้สญัญาตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/

หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้

                เพื�อเป็นหลกัฐาน ผู้ให้สญัญาจงึได้ลงมือชื�อ พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน

ตาม วนั เดือน ปี ที�ระบขุ้างต้น

04-2020


	Untitled

	fill_0: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	DueDate: 
	TextDue: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	T1: 
	T2: 
	T4: 
	T5: 
	T3: 
	Sum: 
	g1: Off
	fill_19: 
	AC1: 
	fill_20: 
	AC2: 


