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คำขอกูเงินเพื่อชำระคาสินคา
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Reset Form >

เรียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Date Month Year
คำขอกูเงิน ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ วันที่ _________________
โดยขาพเจา บริษัท / หางหุนสวน ____________________________________________________________
สำนักงานตั้งอยูเลขที่ ____________ แขวง/ตำบล ___________________________ เขต/อำเภอ ___________________________ จังหวัด ___________________________
USD: US Dollar
1. วัตถุประสงค ขาพเจา ขอกูเงินเพื่อการชำระคาสินคา ตามคำขอฉบับนี้ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น __________________________________________________
(________________________________________________________________________________________________) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการชำระหนี้คาสินคา ดังนี้
1. การสั่งซื้อสินคา ตามคำสั่งซื้อ สัญญาซื้อขาย ใบกำกับสินคา เลขที่ ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ที่มีขึ้นระหวางขาพเจาและผูขายสินคาในตางประเทศหรือในประเทศ หรือ
2. เพื่อชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ เอกสารการเรียกเก็บเงิน ใหแกธนาคารผูเรียกเก็บเงินในตางประเทศ ตามเอกสารเรียกเก็บเลขที่ _____________
_______________________________________________________________________________________________________ ที่ธนาคารมีถึงขาพเจา หรือ
3. เพื่อชำระเงินใหแกธนาคาร ซึ่งเปนการชำระตามเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ เลขที่ _________________________________________________________
____________________________________________________________________ ที่ขาพเจาไดขอใหธนาคารเปดและมีการขึ้นเงินโดยผูรับประโยชนแลว

2. เงินกู ขาพเจาขอใหธนาคารนำเงินกูตามจำนวนที่ระบุไวในขอ 1. ขางตนไปจายหนี้คาสินคาใหแกผูขายสินคาหรือธนาคารผูเรียกเก็บเงิน หรือใหแกธนาคาร
ซึ่งเปนผูเปดเลตเตอรออฟเครดิตตามคำขอเปดของขาพเจา แลวแตกรณี โดยมีรายละเอียดการชำระตามเอกสาร ดังตอไปนี้ ซึ่งไดแนบทาย และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
คำขอฉบับนี้ 1) “คำขอโอนเงินตางประเทศ” หรือ “คำขอชำระ/โอนเงินเพื่อชำระคาสินคาภายในประเทศ” หรือ 2) การขอใหธนาคารชำระตามเอกสารเรียกเก็บ หรือ
3) การขอใหธนาคารชำระตามเอกสารการขึ้นเงินของผูรับประโยชนเลตเตอรออฟเครดิต โดยที่ขาพเจาขอใหธนาคารดำเนินการ ดังตอไปนี้
ชำระหนี้คาสินคาเปนเงินสกุลเดียวกันกับสกุลเงินของหนี้คาสินคาที่จะตองชำระดังกลาว และเมื่อดำเนินการดังกลาวแลวใหถือวาขาพเจามีหนี้ที่จะตอง
ชำระคืนใหแกธนาคารเปนหนี้เงินสกุลดังกลาวตามจำนวนที่ธนาคารไดชำระแทนขาพเจาไปนั้น ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “หนี้ตนเงิน” โดยขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ตน
เงินดังกลาวใหแกธนาคารในอัตรารอยละ ___________________ ตอป นับแตวันที่ธนาคารไดชำระหนี้คาสินคาแทนขาพเจาไป จนกวาขาพเจาจะชำระหนี้ตนเงินคืนใหแก
ธนาคารจนครบถวน
ชำระหนี้คาสินคาเปนเงินสกุลเดียวกันกับสกุลเงินของหนี้คาสินคาที่จะตองชำระ และ ขอใหธนาคารเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้คาสินคาเปนเงินสกุลบาท
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ ___________________ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ไดกำหนดไวแนบทายคำขอฉบับนี้ อัตราใดอัตราหนึ่ง และใหถือวาขาพเจามีหนี้ที่จะตองชำระคืนให
แกธนาคารเปนหนี้เงินสกุลบาทตามจำนวนที่ไดมีการเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “หนี้ตนเงิน” โดยขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ตนเงินดังกลาวใหแกธนาคาร
ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู เพื่อการโอนเงินชำระคาสินคาที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกคาที่ขอเงินกูเปนเงินสกุลบาทตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งในขณะนี้
เทากับรอยละ ___________________ ตอป แตตอไปอาจเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ ไดโดยไมตองแจงหรือไดรับความยินยอมจากขาพเจา
แตอยางใด นับแตวันที่ธนาคารไดชำระหนี้คาสินคาแทนขาพเจาไป จนกวาขาพเจาจะชำระหนี้ตนเงินนั้นคืนใหแกธนาคารจนครบถวน และเมื่อธนาคารไดดำเนินการตาม
คำขอของขาพเจา ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามจำนวนดังกลาวครบถวนแลว
3. ดอกเบีย้ ขาพเจาตกลงจะชำระดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ ใหแกธนาคาร เปนรายเดือนทุกเดือน ภายในวันที่ 26 ของทุกเดือน เริม่ ชำระตัง้ แตเดือนถัดไปจากเดือนทีธ่ นาคาร
ไดชำระหนี้คาสินคาแทนขาพเจา แตไมวาอยางไรก็ตาม ขาพเจาตกลงชำระดอกเบี้ยดังกลาวทั้งหมดใหแกธนาคารใหครบถวนเสร็จสิ้นภายในวันชำระคืนหนี้ตนเงิน เวนแต
ธนาคารจะเห็นสมควรกำหนดเปนอยางอื่น
4. การชำระตนเงิน ขาพเจาตกลงชำระหนี้ตนเงินทั้งหมด คืนใหแกธนาคารเพียงครั้งเดียวทั้งจำนวนใหเสร็จภายในวันที่ __________________________________
โดยจะตองชำระเงินสกุลเดียวกันกับสกุลเงินของหนีต้ น เงิน หรือชำระเปนเงินสกุลบาทในจำนวนเทียบเทากับหนีต้ น เงิน ทัง้ นี้ แลวแตธนาคารเห็นสมควร โดยคิดคำนวณตาม
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราใดอัตราหนึ่งที่กำหนดไวในขอ 2.
5. คาใชจา ย ขาพเจาตกลงรับผิดชอบในบรรดาคาอากรแสตมป คาธรรมเนียม คาใชจา ยทุกประการในการดำเนินการตางๆ ตามคำขอฉบับนี้ รวมทัง้ คาเสียหายตางๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินการทั้งหลายตามที่ระบุไวในคำขอฉบับนี้ ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงชำระคาอากรแสตมป คาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินจำนวนใดๆ ดังกลาวใน
วรรคกอน ไมวา จำนวนหนึง่ จำนวนใดใหแกหนวยงานของรัฐ หรือธนาคาร หรือบุคคลทีธ่ นาคารกำหนด (แลวแตกรณี) ทันที หรือภายในกำหนดเวลาทีห่ นวยงานของรัฐเรียกเก็บ
หรือที่ธนาคารหรือบุคคลที่ธนาคารกำหนด ไดแจงใหทราบเปนหนังสือ (อนึ่ง ขาพเจายอมรับวาจำนวนเงินที่ธนาคารหรือบุคคลที่ธนาคารกำหนด ไดแจงใหทราบตามหนังสือ
ดังกลาวใหถอื เปนจำนวนทีถ่ กู ตองสมบูรณ โดยขาพเจาจะไมโตแยงใดๆ ทัง้ สิน้ ) และขาพเจายินยอมใหเปนดุลพินจิ ของธนาคารทีจ่ ะดำเนินการตามความในขอ 9. และ/หรือ
ยินยอมใหธนาคารมีสทิ ธิใชดลุ พินจิ ทดรองจายเงินดังกลาวแทนขาพเจาไปกอน โดยไมจำเปนตองแจงใหขา พเจาทราบลวงหนา และขาพเจาตกลงชดใชเงินตามจำนวนทีธ่ นาคาร
ไดจายไปกอนนั้นคืนใหธนาคารจนครบถวน พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขนับแตวันที่ธนาคารไดจายเงินไปจนกวาขาพเจาจะชำระเงินใหแกธนาคารเสร็จสิ้น
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6. กรณีผดิ สัญญา เมือ่ ธนาคารไดดำเนินการตามความประสงคของขาพเจาตามคำขอฉบับนีแ้ ลว หากมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนีเ้ กิดขึน้ ขาพเจายินยอมใหธนาคาร
ถือวาขาพเจาเปนผูผิดนัดผิดสัญญาตามคำขอฉบับนี้ 1) ขาพเจาไมชำระหนี้ตนเงิน ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดชำระตามคำขอฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับ
คำขอฉบับนี้ 2) ขาพเจาไมปฏิบัติหรือยึดถือตามขอตกลง ขอกำหนด หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีอยูตามคำขอฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับคำขอฉบับนี้ 3) เมื่อปรากฎวา
หลักฐาน หนังสือ ขอรับรอง คำยืนยัน หรือเอกสารใดที่ขาพเจามอบใหธนาคารไมถูกตอง หรือชวนใหเขาใจผิดในสาระสำคัญใดๆ มีขอความเท็จ หรือเปนเอกสารปลอม หรือ
ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย ไมวาทั้งหมดหรือเพียงแตบางสวน 4) ขาพเจาถูกฟองดำเนินคดี หรือมีเหตุการณอื่นใดที่ธนาคารเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถานะ
ทางการเงิน หรืออาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชำระหนีข้ องขาพเจา 5) ขาพเจามีหนีส้ นิ ลนพนตัว หรือถูกพิทกั ษทรัพย หรือถูกเจาพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย
หรือกระทำการใดอันอาจเปนเหตุใหถูกฟองลมละลาย หรือยื่นคำรองขอใหตนเองลมละลายหรือการประนอมหนี้ 6) ขาพเจาผิดนัดไมชำระหนี้สินอื่นที่มีอยูกับธนาคาร
7) เมื่อสินคาตามคำขอฉบับนี้เกิดความเสียหายบุบสลายสูญหาย หรือเสื่อมราคาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม
7. ผลของการผิดสัญญา หากขาพเจาตกเปนผูผิดสัญญาดังกลาวในขอ 6. ขาพเจายินยอมดังนี้ 1) ใหธนาคารถือวาเปนการผิดนัดในจำนวนหนี้ทั้งหมด และ
ใหบรรดาหนีส้ นิ ทัง้ หลายตามคำขอฉบับนี้ ถึงกำหนดชำระทัง้ หมดทันที โดยไมจำเปนตองมีคำบอกกลาวเรียกรองทวงถามแตอยางใด และขาพเจาตกลงจะชำระหนีส้ นิ ทัง้ หลาย
ตามคำขอฉบับนี้ใหแกธนาคารทันที ตลอดจนยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหลาย ในบรรดาที่ธนาคารจะพึงไดรับอันเนื่องมาจากผิดนัดผิดสัญญาของขาพเจา
รวมทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรอง ทวงถาม ดำเนินคดี คาทนายความ คาฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดีและการบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวน
ทุกประการ แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิธนาคารที่จะบอกเลิกคำขอฉบับนี้เมื่อใดก็ได นอกจากนี้ ขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยในตนเงินทุกประเภทตามคำขอฉบับนี้ที่ขาพเจา
คางชำระอยูต อ ธนาคาร ในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดสำหรับลูกคาทัว่ ไปทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขทีธ่ นาคารประกาศกำหนดภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยเรือ่ งการกำหนด
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและสวนลด ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข” นับตั้งแตวันที่ขาพเจาตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญาจนกวาจะชำระหนี้
ทั้งหมดเสร็จสิ้น 2) หากขาพเจามีหนี้คางชำระเปนสกุลตางประเทศ ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชดุลพินิจเปลี่ยน (Convert) สกุลเงินของหนี้ที่เปนเงินสกุลตาง
ประเทศนั้นมาเปนเงินสกุลบาทได นับแตวันที่ขาพเจาตกเปนผูผิดนัด ทั้งนี้ ขาพเจายอมรับวาธนาคารจะทำการเปลี่ยน (Convert) สกุลเงินดังกลาวในวันและเวลาใดๆ ก็ได
ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามขอความในขอ 4. ขางตนมาใชโดยอนุโลม
8. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดผิดสัญญา ไมชำระตนเงิน ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินจำนวนใดๆ ตามคำขอฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหเปนสิทธิของ
ธนาคารทีจ่ ะใชดลุ พินจิ หักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภททีข่ า พเจามีอยูก บั ธนาคาร หรือเงินอืน่ ใดก็ตามทีข่ า พเจามีอยูก บั ธนาคารหรือทีข่ า พเจามีสทิ ธิไดรบั คืนจากธนาคาร
รวมทั้งเงินที่ขาพเจาเปนเจาของหรือเปนเจาหนี้ธนาคาร เพื่อชำระหนี้ดังกลาวไดทันที โดยไมจำเปนตองแจงใหขาพเจาทราบในกรณีที่เงินในบัญชีดังกลาว และ/หรือ เงินที่
ขาพเจามีอยูก บั ธนาคาร หรือเงินทีข่ า พเจามีสทิ ธิจะไดคนื จากธนาคาร หรือเงินทีข่ า พเจาเปนเจาของหรือเปนเจาหนีธ้ นาคาร ไมมใี หหกั หรือมีแตไมพอใหหกั ชำระหนีไ้ ดครบถวน
ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสทิ ธิใชดลุ พินจิ นำเงินตามจำนวนทีข่ า พเจาจะตองรับผิดชอบดังกลาวหรือหนีท้ ง้ั จำนวนนัน้ หรือหนีจ้ ำนวนทีค่ งเหลือหลังจากหักชำระหนีแ้ ลวนัน้
ไปลงจายในบัญชีกระแสรายวันที่ขาพเจามีอยูกับธนาคาร เพื่อใหขาพเจาเปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชีตอธนาคารตอไป และขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยทบตนของจำนวนเงิน
ที่เปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชีใหแกธนาคารในอัตราที่กำหนดไวในคำขอเปดบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่ขาพเจาทำไวใหกับธนาคาร และตาม
ประเพณีการคิดดอกเบี้ยในบัญชีกระแสรายวันของธนาคารพาณิชยดวย นับแตวันที่เปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเปนตนไป
9. หากขาพเจามีหนี้ ตามคำขอฉบับนีเ้ ปนเงินสกุลตางประเทศ ขาพเจายินยอมปฏิบตั ติ ามขอกำหนด เงือ่ นไข ระเบียบ และประเพณีปฏิบตั ขิ องธนาคารพาณิชย
อันเกี่ยวเนื่องกับการโอนเงินตางประเทศ และ/หรือ การที่ขาพเจามีหนี้เปนเงินสกุลตางประเทศอยูกับธนาคาร และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตามที่ธนาคาร
กำหนดทุกประการโดยไมมีเงื่อนไขหรือขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น
10. ในกรณีที่มีการเปลี่ยน (Convert) สกุลเงินหนึ่งเปนอีกสกุลเงินหนึ่งตามคำขอฉบับนี้ ขาพเจาตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของธนาคารทุกประการ
ในการเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาว เวนแตจะมีตกลงไวเปนอยางอื่น และขาพเจาตกลงทำและลงนามในเอกสารใดๆ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาว รวมทั้งการนำสง
เงินตราตางประเทศ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาวใหแกธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด
11. คำบอกกลาว บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกขาพเจานั้น ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือ
ใหคนนำไปสงเองก็ดี ถาหากไดสงไปยังที่อยูที่ระบุไวในขางตนของคำขอฉบับนี้แลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจาแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับไวหรือไม
และแมวา สงใหไมไดเพราะขาพเจายายทีอ่ ยูท ก่ี ลาวนี้ เปลีย่ นแปลงไป หรือถูกรือ้ ถอนไดโดยขาพเจาไมไดแจงการยายหรือการเปลีย่ นแปลงหรือการรือ้ ถอนนัน้ เปนหนังสือตอ
ธนาคารก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาทีอ่ ยูต ามทีร่ ะบุไวไมพบก็ดี ใหถอื วาขาพเจาไดรบั และรับทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาวหรือหนังสืออืน่ ใดของธนาคารแลวโดยชอบ
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