สัญญาขายตั๋วสัญญาใชเงิน
สำนักงาน/สาขา ______________________________________________________________________
เดือน
วัน
ปี
วันที่ _____________________
เดือน _____________________
พ.ศ. _____________________

ขาพเจา _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ตั้งอยูเลขที่ ___________________________________________ หมูที่ _________________________ ตรอก/ซอย ____________________________________________________________________ ถนน _______________________________________________________________________________
ตำบล/แขวง ______________________________________________________ อำเภอ/เขต ______________________________________________________ จังหวัด ________________________________________________________ โทรศัพท ______________________________________
ขอทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ธนาคาร” เพื่อเปนหลักฐานในการที่ขาพเจา
ได ก ู  ย ื ม เงิ น จากธนาคารภายใต ว งเงิ น สิ น เชื ่ อ แพ็ ค กิ ้ ง เครดิ ต (Packing Credit) ที ่ ข  า พเจ า ได ร ั บ จากธนาคาร โดยข า พเจ า ได อ อกตั ๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น
THB
เดือน
น
ปี
จำนวนเงิน ______________________________________________________________________________________________________
ฉบับเลขที่ _____________________________________________________________________________ ลงวันที่ วั______________________________________________________
เดือน
วัน
ปี
( ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ) ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ _______________________________________________________
เพื่อเปนหลักฐานในการกูยืมเงินในครั้งนี้ และขาพเจาขอใหธนาคารนำเงินตามจำนวนที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวขางตนเขาบัญชีของขาพเจาที่มีอยูกับ
ธนาคาร และเมื่อธนาคารไดดำเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามจำนวนที่ระบุไวในตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวขางตนไปจากธนาคาร
นับตั้งแตวันที่ธนาคารนำเงินกูเขาบัญชีของขาพเจาโดยครบถวนถูกตองแลว และใหถือวาบรรดารายการ (Statement) ตางๆ ที่ออกใหโดยธนาคาร หรือรายงาน
ทีอ่ อกจากระบบคอมพิวเตอรทแ่ี สดงวิธหี รือรายการโอนเงินเปนหลักฐานแสดงการรับเงินและภาระหนีส้ นิ ของขาพเจาโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยขาพเจา
ไมจำเปนตองลงลายมือชื่อในหลักฐานการรับเงินกูใดๆ ใหแกธนาคารอีก ในการนี้ ขาพเจาขอใหสัญญาตอธนาคารดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาจะนำเงินจำนวนทีไ่ ดรบั จากธนาคารตามสัญญาฉบับนีไ้ ปใชเพือ่ เตรียมการผลิตและ/หรือจำหนายสินคาภายในประเทศหรือเพือ่ เตรียมการ
สงสินคาออกไปจำหนายยังตางประเทศ ตามขอตกลงหรือสัญญาซื้อขายสินคา และ/หรือคำสั่งซื้อสินคา (Purchase Order) ที่ผูสั่งซื้อสินคามีถึงขาพเจา หรือตาม
เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ที่ขาพเจาเปนผูรับประโยชน (Beneﬁciary) โดยขาพเจาไดสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงสินคาออก หรือการผลิต
และจำหนายสินคานี้ อันไดแก ตนฉบับเลตเตอรออฟเครดิต ตั๋วแลกเงิน ใบกำกับสินคา ใบตราสงสินคา กรมธรรมประกันภัย (ถามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ใหแกธนาคารแลว ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งแนบทายสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงที่จะไมกอภาระผูกพันใดๆ
กับจำนวนเงินคาสินคาที่ขาพเจาจะไดรับจากการผลิตและ/หรือ จำหนายสินคาหรือการสงสินคาออกดังกลาว หรือการขึ้นเงินภายใตเลตเตอรออฟเครดิต
ตามเอกสารที่ไดแนบมาพรอมกับสัญญาขายตั๋วสัญญาใชเงินฉบับนี้
ขอ 2. ขาพเจาตกลงใหธนาคารเปนผูเ รียกเก็บเงินตามเอกสารการสงออกหรือเอกสารการผลิตและจำหนายสินคาภายในประเทศของขาพเจา และขาพเจา
ยินยอมใหธนาคารใชสิทธิหักเงินที่ธนาคารเรียกเก็บไดจากลูกคาของขาพเจาในตางประเทศ หรือภายในประเทศตามเอกสารดังกลาวขางตน (แลวแตกรณี)
มาชำระหนี้ที่ขาพเจาไดรับไปจากธนาคารดวยการขายตั๋วสัญญาใชเงิน ถาธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกคาของขาพเจาไมได หรือเรียกเก็บไดแตไมพอนำมาชำระ
หนีไ้ ดโดยครบถวน ไมวา ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ขาพเจาจะนำเงินมาชำระใหแกธนาคารจนครบถวน กับทัง้ ชดใชคา ใชจา ยตางๆ ของธนาคารและคาเสียหายอยางอืน่
ที่เกิดขึ้นแกธนาคารอีกดวย
ขอ 3. ขาพเจาตกลงจะใชเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินฉบับที่กลาวขางตนใหแกธนาคาร ในวันที่ถึงกำหนดใชเงิน หรือในวันใดวันหนึ่งกอนหนานั้นตามแต
ธนาคารจะเห็นสมควร พรอมดวยดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ _________________ ตอป ของมูลคาตามตัว๋ สัญญาใชเงิน และถาตอไปในภายหนาอัตราดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้
หรือลดลงตามภาวะตลาดการเงิน ขาพเจายินยอมใหธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวได โดยธนาคาร
ไมตอ งแจงใหขา พเจาทราบและขาพเจายินยอมเสียดอกเบีย้ ตามนัน้ ทุกประการ กำหนดเวลาชำระดอกเบีย้ ตามขอ 3. นี้ ขาพเจาตกลงจะชำระดอกเบีย้ ใหแกธนาคาร
เปนรายเดือนทุกวันที่ 26 ของเดือน ในเวลาทำการของธนาคาร แตถาวันที่ 26 ของเดือนไปตรงกับวันหยุดของธนาคารก็ใหเลื่อนไปชำระในวันเปดทำการถัดไป
และเมื่อตั๋วสัญญาใชเงินถึงกำหนดใชเงิน ขาพเจาจะชำระดอกเบี้ยพรอมกับการชำระเงินตนเสร็จสิ้น
ขอ 4. เมื่อตั๋วสัญญาใชเงินถึงกำหนดใชเงินแลว ขาพเจายังไมชำระเงินใหแกธนาคาร หากเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินเปนเงินตราตางประเทศ ขาพเจา
ยินยอมใหธนาคารเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่คงคางมาเปนเงินบาทได โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราขายสกุลเงินนั้นของธนาคาร ณ วันถึงกำหนดใชเงิน
หากวันนั้นตรงกับวันหยุดของธนาคารก็ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันเปดทำการถัดจากวันหยุดนั้น โดยขาพเจาตกลงใหธนาคารคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด
ไวในขอ 8. นับแตวันที่ธนาคารทำการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเปนตนไป
ขอ 5. ถาหากขาพเจาชำระเงินลาชากวาวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินถึงกำหนดใชเงิน หรือวันที่ธนาคารกำหนดใหใชเงินแลวแตกรณี นอกจากขาพเจาจะตอง
ชำระเงินตามมูลคาแหงตั๋วสัญญาใชเงินพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราที่กลาวในขอ 3. คำนวณถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินแลว ขาพเจาจะตองชำระดอกเบี้ย
นับจากวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินเปนตนไปอีกตางหาก ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารกำหนดและใชเรียกเก็บจากลูกคาที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด จนกวาจะชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น
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ขอ 6. หากภายหลังวันที่ทำสัญญานี้ ธนาคารเห็นสมควรใหเปลี่ยนผูค้ำประกันใหมหรือจัดหาหลักประกันใดเพิ่มเติม ขาพเจาตกลงยอมรับดำเนินการให
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
ขอ 7. ในกรณีที่การใหสินเชื่อของธนาคารตามสัญญานี้เปนการใหสินเชื่อเพื่อเตรียมการผลิตสินคาเพื่อสงออก และ/หรือการสงสินคาออกไปจำหนายยัง
ตางประเทศ ดังนัน้ หากขาพเจาไมดำเนินการตามวัตถุประสงคดงั กลาว หรือตามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกำหนด ขาพเจายินยอมเสียเงินคาปรับตามเงือ่ นไขดังจะกลาว
ตอไปนี้ใหแกธนาคารอีกสวนหนึ่งตางหากดวย
7.1 ในกรณีที่เปนความผิดของขาพเจาที่ไมสงสินคาออกก็ดี หรือสงออกไดมีมูลคาไมถึงจำนวนตามที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหไวกับธนาคารก็ดี หาก
ธนาคารไมไดรับชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินภายใน 60 วันนับตั้งแตวันครบกำหนดชำระหนี้ ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ขาพเจายอมชำระหนี้ทั้งหมดพรอมดวย
ดอกเบี้ยตามที่กลาวในขอ 3. ขอ 4. และ ขอ 5. นับตั้งแตวันที่ขาพเจาไดรับเงินจากธนาคารจนถึงวันที่ขาพเจาชำระหนี้ใหแกธนาคารจนเสร็จสิ้น และตกลงชำระ
เบี้ยปรับใหแกธนาคารในอัตรารอยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ระบุตามตั๋วสัญญาใชเงิน ทั้งนี้ เบี้ยปรับดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารประกาศ
กำหนดเปนคราวๆ
7.2 ในกรณีที่ขาพเจาสงสินคาออกผานธนาคารอื่น และนำเงินบาทไปชำระหนี้แพคกิ้งเครดิตนั้น ขาพเจายอมเสียเบี้ยปรับใหธนาคารในอัตรา
รอยละ 0.25 ของยอดเงินราคาสินคาที่สงออกตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน หรือยอดเงินที่แปลงเปนเงินบาทแลวในกรณีที่เงินตามตั๋วสัญญาใชเงินเปนเงิน
ตราตางประเทศ
ขอ 8. ในกรณีที่ขาพเจาปฏิบัติผิดขอตกลงหรือผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดในสัญญานี้ หรือไมชำระตนเงิน ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงิน
จำนวนใดๆ ใหแกธนาคาร หรือปรากฎวาเอกสารที่ขาพเจามอบใหแกธนาคารมีขอความอันเปนเท็จหรือเปนเอกสารปลอมหรือไมมีผลบังคับตามกฎหมาย
และ/หรือผิดนัดชำระหนี้สินอื่นๆ ที่ขาพเจามีอยูกับธนาคาร และ/หรือถูกฟองรองดำเนินคดี หรือมีเหตุการณอื่นใดที่ธนาคารเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอการดำเนินธุรกิจ หรือสถานะทางการเงินของขาพเจา และ/หรือ ขาพเจาตกเปนผูม หี นีส้ นิ ลนพนตัว หรือถูกพิทกั ษทรัพย หรือถูกเจาพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย
หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการ หรือกระทำการใดอันเปนเหตุใหขาพเจาถูกฟองลมละลาย หรือถูกรองขอใหลมละลาย หรือถูกรองขอใหฟนฟูกิจการ หรือยื่น
คำรองขอใหตนเองลมละลาย หรือทำการประนอมหนี้ ใหถือวาเปนการผิดนัดทั้งหมด บรรดาหนี้สินทั้งหลายที่ยังคางอยูตามสัญญานี้ ไมวาจะถึงกำหนดชำระ
แลวหรือไม ใหถือวาเปนอันถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที ขาพเจายอมชำระหนี้ทั้งหมดใหแกธนาคารทันทีพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศ
และใชเรียกเก็บจากลูกคาทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไข ตามหลักเกณฑทธ่ี นาคารแหงประเทศไทย หรือกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด นับตัง้ แตวนั ทีข่ า พเจา
ผิดนัดตามสัญญานี้ จนกวาจะชำระหนีท้ ง้ั หมดเสร็จสิน้ พรอมดวยคาเสียหายและคาใชจา ยทัง้ หลายอันเนือ่ งมาจากการผิดนัดชำระหนี้ รวมทัง้ คาใชจา ยในการเตือน
เรียกรอง ทวงถาม ดำเนินคดี และบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอยางทุกประการ
ขอ 9. ขาพเจายอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอืน่ ใดทีข่ า พเจามีอยูก บั ธนาคาร หรือหักเงินทีธ่ นาคารตองจายใหแกขา พเจา เพือ่ ชำระหนี้
ของขาพเจาที่คางชำระอยูตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางสวนไดทันที ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
ขอ 10. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม และ/หรือ หนังสือบอกกลาวทั้งหลายที่สงใหแกขาพเจา เพื่อใหปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อบอกกลาวบังคับจำนอง
หรือเพื่อบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันนั้น ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนำไปสงเองก็ดี ถาหากไดสงไปยังสถานที่อยู
ของขาพเจาตามที่ไดระบุไวในสัญญานี้ ใหถือวาไดสงใหขาพเจาแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมตองคำนึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และแมหากวาสงใหไมไดเพราะ
สถานที่อยูที่กลาวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยขาพเจาไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือตอธนาคารก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะ
หาสถานที่อยูที่ระบุไวขางตนนั้นไมพบก็ดี ใหถือวาขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถามและ/หรือ หนังสือบอกกลาวของธนาคารแลวโดยชอบ
ขาพเจาเขาใจขอความในสัญญานี้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนสำคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน

ลายมือชื่อ _____________________________________________________________________________________________________ ผูใหสัญญา
( ___________________________________________________________________________________________________ )

สำหรับเจาหนาที่ธนาคารเทานั้น

ลายมือชื่อ _____________________________________________________________________________________________________ พยาน
( ___________________________________________________________________________________________________ )

__________________________________________________________

ผูตรวจสัญญาและรับรองลายมือ

ลายมือชื่อ _____________________________________________________________________________________________________ พยาน
( ___________________________________________________________________________________________________ )
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