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Reset Form >

ขอใชบริการ
* กรุ ณากรอกช่ องที่มีขีดเส้ นใต้ สีแดงให้ ครบถ้ วน

ขอเปลี่ยนแปลงขอมูล

Month
Year
Date
วันที่ ______________________________________

เรียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ศูนยธุรกิจการคาตางประเทศ __________________________________________________________________________________________________________________
ขาพเจา _______________________________________________________________________________________________ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ”)
ที่อยูสำนักงาน _________________________________________________________________________________ หมายเลขโทรศัพท _____________________________
ประสงคที่จะใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร”) รับแบบคำขอทำธุรกรรมและเอกสารประกอบธุรกรรม ตลอดจนเอกสารเพื่อแจงขอมูล
หรือคำสั่งที่มีการลงนามโดยผูมีอำนาจของบริษัทจากผูขอใชบริการผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือโทรสาร (Fax) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “คำสั่ง”) ตามที่
ระบุไวในขอตกลงนี้ เพื่อการสง และ/หรือ นำสงขอมูลไปยังธนาคาร
อุปกรณสื่อสารภายใตขอตกลงฯ มีดังนี้

หมายเลขเครื่องโทรสาร
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
2.
3.
4.
5.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Email Address

ชื่อผูใชงาน Email Address

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________________________________________________________________________
ขาพเจายินยอมและรับทราบวา ธนาคารจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ไดรับจากผูขอใชบริการภายใตเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติงานที่ธนาคารกำหนดไว โดยขาพเจาตกลงปฏิบัติ
ตามขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ

__________________________________________
(_________________________________________)
ลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนามของบริษัท พรอมตราประทับนิติบุคคล
หนา 1/2

ขอตกลงและเงื่อนไข

1. ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา ขอตกลงการสงคำสั่งดวยอุปกรณสื่อสารฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อการทำธุรกรรมดานธุรกิจตางประเทศ ซึ่งไมรวมถึงธุรกรรมที่มีตราสาร
ทางการเงินประเภทตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินเปนสวนประกอบ ซึ่งผูขอใชบริการตองนำสงตราสารทางการเงินดังกลาวใหแกธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงธุรกรรมอื่นใดตามที่
ธนาคารจะไดกำหนดยกเวนในอนาคต
2. ผูข อใชบริการยินยอมและรับทราบวา ธนาคารจะปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ทีไ่ ดรบั จากผูข อใชบริการ ซึง่ สงผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือโทรสาร (Fax) เพือ่ การสง
และ/หรือ นำสงขอมูล โดยปราศจากขอผูกมัดใดๆ และธนาคารอาจปฏิเสธไมดำเนินการตามคำสัง่ ดังกลาวตามทีเ่ ห็นสมควรเมือ่ ใดก็ได โดยธนาคารจะแจงใหลกู คารับทราบ
ทางอุปกรณสื่อสาร/ชองทางตามที่ระบุไวในขอตกลงนี้ เพื่อใหธนาคารประสานงานไปยังผูขอใชบริการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคาร
3. ผูข อใชบริการยินยอมและรับทราบวา ธนาคารจะดำเนินการตามคำสัง่ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในขอตกลงฉบับนีโ้ ดยถือวาเปนคำสัง่ ทีส่ ง มาจากผูม อี ำนาจของผูข อใชบริการ
โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบหรือไมตองไดรับความยินยอมอื่นใดเพิ่มเติมจากผูขอใชบริการ จนกวาธนาคารจะไดรับหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ใหไวตามขอ
ตกลงฉบับนี้เปนลายลักษณอักษร
4. ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา คำสั่งที่สงมายังธนาคารจะไดรับการพิจารณาเมื่อคำสั่งดังกลาวไดสงถึงธนาคาร (ศูนยธุรกิจการคาตางประเทศตามที่ระบุไวใน
เอกสารนี)้ ในชวงเวลาทำการปกติของธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสัง่ ทีไ่ ดรบั ตามขอตกลงฉบับนีใ้ นชวงเวลาทำการปกติของธนาคารตามดุลยพินจิ ของธนาคาร
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาที่ไดรับคำสั่งและประเภทของธุรกรรมที่สั่งใหดำเนินการ
5. ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา
5.1 ในกรณีทธ่ี นาคารไดรบั คำสัง่ ผานเครือ่ งโทรสาร ธนาคารจะยึดถือตามคำสัง่ นัน้ ๆ ทีล่ งนามโดยผูม อี ำนาจลงนามตามตัวอยางลายมือชือ่ ซึง่ ผูข อใชบริการไดมอบไวใหแก
ธนาคาร โดยคำสัง่ ดังกลาวตองมาจากหมายเลขเครือ่ งโทรสารทีร่ ะบุไวขา งตน และ/หรือ หมายเลขเครือ่ งโทรสารทีผ่ ขู อใชบริการไดแจงเปลีย่ นแปลงขอมูลตอธนาคารเปนครัง้ คราว
ทั้งนี้ หากพบวามีขอสงสัยหรือขอขัดของอันมีผลใหคำสั่งที่สง และ/หรือ นำสงมายังธนาคารไมแสดงหมายเลขเครื่องโทรสารของผูใชบริการตามที่ระบุไวในขอตกลงนี้
ผูขอใชบริการมีหนาที่แจงยืนยันการสงคำสั่งผานทางโทรสารดังกลาวเปนลายลักษณอักษร หรือผานอุปกรณสื่อสาร/ชองทางอื่นใดที่ระบุไวขางตน โดยผูขอใชบริการ
ยินยอมใหธนาคารดำเนินการตามคำสั่งดังกลาว โดยไมเรียกรองใดๆ ตอธนาคารหากเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย คาปรับ คาใชจายในการทำคดีความ การฟองรอง
ตนทุน และคาใชจา ยใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ดังกลาวของผูใ ชบริการ และยินยอมชดใชความเสียหายแกธนาคารตอความสูญเสีย ความเสียหาย
คาปรับ คาใชจายในการทำคดีความ การฟองรอง ตนทุน และคาใชจายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาวของผูใชบริการ
5.2 ในกรณีทธ่ี นาคารไดรบั คำสัง่ ผาน email address ธนาคารจะยึดถือตามคำสัง่ นัน้ ๆ ทีล่ งนามโดยผูม อี ำนาจลงนามตามตัวอยางลายมือชือ่ ซึง่ ผูข อใชบริการไดมอบไวให
แกธนาคาร โดยคำสัง่ ดังกลาวตองมาจาก email address ทีร่ ะบุไวขา งตน และ/หรือ email address ทีผ่ ขู อใชบริการไดแจงเปลีย่ นแปลงขอมูลตอธนาคารเปนครัง้ คราว
6. ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา เมื่อผูขอใชบริการสงคำสั่งผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือโทรสาร (Fax)ตามที่ระบุไวในขอตกลงนี้ เพื่อการสง
และ/หรือ นำสงขอมูลไปยังธนาคารแลว ผูขอใชบริการตองดำเนินการดังนี้
6.1 ตองแจงยืนยันการสงคำสั่งภายในวันเดียวกันกับที่มีการสงคำสั่งมายังธนาคาร อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมแจงยืนยันการสงคำสั่งตามขอตกลงนี้
จะไมกระทบตอความสมบูรณของคำสั่งที่ธนาคารไดรับและการดำเนินการตามคำสั่งดังกลาว โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารดำเนินการตามคำสั่งดังกลาว
หรืองดเวนไมดำเนินการตามคำสั่ง โดยไมเรียกรองใดๆ ตอธนาคารหากเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย คาปรับ คาใชจายในการทำคดีความ การฟองรอง ตนทุน และ
คาใชจายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาวของผูใชบริการ
6.2 ตองนำสงตนฉบับของคำสัง่ ดังกลาวทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรและลงนามโดยผูม อี ำนาจลงนามตามตัวอยางลายมือชือ่ ซึง่ ผูข อใชบริการไดมอบไวใหแกธนาคาร ภายใน
10 วันทำการหลังจากวันที่สงคำสั่ง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา ธนาคารไมมีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองตรงกันของคำสั่งที่สงผานทางเครื่อง
โทรสารหรือ Email หรือทางอุปกรณ หรือทางเครื่องมืออื่นๆ กับเอกสารตนฉบับของคำสั่งดังกลาว และบรรดาคำสั่งที่สงผานทางเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณ หรือทาง
เครื่องมืออื่นๆ ตามขอตกลงนี้ที่ธนาคารไดดำเนินการไปแลว ใหถือวาเปนคำสั่งที่สมบูรณและมีผลผูกพันผูขอใชบริการ แมวาคำสั่งดังกลาวจะไมไดมาจากผูมีอำนาจ
ลงนามตามตัวอยางลายมือชือ่ ซึง่ ผูข อใชบริการไดมอบไวใหแกธนาคาร หรือไมไดถกู นำสงอยางถูกตอง หรือธนาคารมีความเขาใจคลาดเคลือ่ นในคำสัง่ ดังกลาว หรือคำสัง่
ที่ไดรับมีความแตกตางกับตนฉบับคำสั่งที่ลูกคาไดยืนยันเปนลายลักษณอักษร
7. ผูข อใชบริการยินยอมและรับทราบวา หากมีการเปลีย่ นแปลงหมายเลขเครือ่ งโทรสาร และ/หรือ email address หรือขอมูลของอุปกรณสอ่ื สาร/ชองทาง ตามทีร่ ะบุขา งตน
ผูขอใชบริการตองนำสงขอตกลงการสงคำสั่งดวยอุปกรณสื่อสารฉบับใหมยื่นตอธนาคาร เมื่อธนาคารไดรับขอตกลงการสงคำสั่งดวยอุปกรณสื่อสารฉบับใหมแลวจะถือวา
เอกสารดังกลาวมีผลบังคับใชแทนขอตกลงฉบับเดิมโดยทันที
8. ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา ธนาคารไมตองรับผิดชอบแตอยางใดในความลาชาในการไดรับคำสั่งหรือการที่ธนาคารไมไดรับคำสั่ง ตลอดจนธนาคารไมมีความ
รับผิดและไมตอ งรับผิดชอบในความเสียหาย การเรียกรอง หรือคาใชจา ยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ แกผขู อใชบริการอันเนือ่ งมาจากการทีธ่ นาคารกระทำการหรือมิไดกระทำการตามคำสัง่
หรือขอมูลที่ธนาคารไดรับ (เวนแตเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร) ในกรณีที่ธนาคารจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงดังกลาว ความรับผิดของธนาคารที่มีตอผูขอใชบริการจะจำกัดไมเกินจำนวนเงินตามคำสั่งที่เกี่ยวของเทานั้น ทั้งนี้ ธนาคารไมตองรับผิดใดๆ ในความเสียหาย
ที่เปนผลตอเนื่องหรือความเสียหายที่มิใชความเสียหายโดยตรง หรือการสูญเสียกำไร
9. ผูขอใชบริการตองจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารรองขอตามเหตุอันควร (ไมวาจะเปนในนามของธนาคารเองหรือในนามของผูที่อาจเปนผูรับโอนหนี้
ภายใตเอกสารการใหสินเชื่อ) เพื่อที่จะใหธนาคารหรือผูรับโอนดังกลาว สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดในการสอบทานสถานะของผูใชบริการและตรวจสอบสภาพทรัพยสิน
และหนี้สินของผูใชบริการไดครบถวนทุกประการและไดผลเปนที่พอใจ โดยผูขอใชบริการจะตองมอบเอกสารหลักฐานดังกลาวใหแกธนาคารทันทีที่ไดรับการรองขอ
10. ผูข อใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชคา เสียหายใหแกธนาคาร และทำใหธนาคารปราศจากบรรดาความรับผิด การเรียกรองคาเสียหาย การดำเนินคดี คาเสียหาย
การเรียกรองและคาใชจา ยใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ แกธนาคาร รวมตลอดถึงคาใชจา ยทางกฎหมายหรือคาใชจา ยอืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ จากธนาคารโดยมีเหตุอนั สมควร อันเนือ่ งมาจากการที่
ธนาคารดำเนินการหรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งหรือขอมูลที่ผูขอใชบริการไดใหแกธนาคารตามหนังสือฉบับนี้ การชดใชคาเสียหายในขอนี้ถือเปนสวนที่เพิ่มเติมจาก
การชดใชคาเสียหายหรือหลักประกันความเสียหายอื่นใดที่ผูขอใชบริการใหแกธนาคาร
11. ผูขอใชบริการยินยอมและรับทราบวา หนังสือฉบับนี้ เปนขอตกลงที่มีผลสมบูรณและผูกพันผูขอใชบริการและสามารถใชบังคับไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว
โดยขอกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือฉบับนี้ถือเปนสวนที่เพิ่มเติมขึ้นและมิไดใชแทนที่ขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอื่นใดที่ทำขึ้นระหวางลูกคาและธนาคาร ทั้งนี้
ธนาคารอาจใชคำสั่งผานทางโทรสารที่ธนาคารไดรับ (หรือสำเนาของคำสั่งดังกลาว) เปนพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเสมือนวาเปนเอกสารตนฉบับ โดยใหสำเนาของ
คำสั่งดังกลาวเปนหลักฐานที่เพียงพอและสามารถใชเปนขอพิสูจนถึงขอมูลที่อยูในเครื่องโทรสาร หรือทางอุปกรณหรือทางเครื่องมืออื่นๆ ตามที่ระบุไวในขอตกลงนี้ ทั้งนี้
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการ และ ปฏิเสธคำสั่งใดๆ ที่ถูกนำสงมายังธนาคาร โดยธนาคารจะแจงระงับบริการใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร
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