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หมายเลขแพ็กก้ิงเครดิต  

วันท่ี  

เง่ือนไขข้อตกลงวงเงินแพ็กกิ้งเครดิต 

ตามท่ีธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ได้พิจารณาให้สินเช่ือแก่ข้าพเจ้าในจํานวนเงิน 

เพ่ือผลิตสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้าของข้าพเจ้า โดยมีเอกสารการส่ังซื้อสินค้าตาม รายละเอียดท่ีปรากฏข้างท้ายน้ี (ต่อไปน้ีรวมเรียกว่า "หลักฐานการส่ังซื้อสินค้า”) เป็นเอกสารประกอบน้ัน 

ข้อ 1.  ถ้าไม่ได้กําหนดคําจํากัดความไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงฉบับน้ีเป็นอย่างอ่ืน คําจํากัดความต่างๆ ท่ีใช้ในข้อตกลงฉบับน้ี ให้เป็นไปตามสัญญา สินเช่ือระหว่างข้าพเจ้ากับธนาคาร 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงมอบต้นฉบับหรือสําเนาหลักฐานการส่ังซื้อสินค้า (ในกรณีท่ีได้รับความยินยอมจากธนาคารให้ส่งเป็นสําเนาเอกสารได้) ให้อยู่ใน ความครอบครองของธนาคารและจะไม่ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ 

ยกเลิกหลักฐานการส่ังซื้อสินค้ากับลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร 

ข้อ  3.  ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะนําเงินท่ีได้รับจากธนาคาร ตามข้อตกลงฉบับน้ีไป ใช้  และตกลงส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เ พ่ือประกอบการ พิจารณาตามท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบ 

และภายในเวลาท่ีธนาคารกําหนด ท้ังน้ี ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อตามเอกสารการส่ง สินค้าแทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะนําเอกสาร เช่น ตั๋วแลกเงิน ใบตราส่ง ใบกํากับสินค้า กรมธรรม์ประกันภัย 

(ถ้ามี) และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปน้ีรวม เรียกว่า “เอกสารการส่งสินค้า” มามอบให้ธนาคารในวันท่ีตั๋วเงินถึงกําหนดชําระ ท้ั งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ต้นฉบับหรือสําเนาของหลักฐานการส่ังซื้อสินค้า 

และ/หรือเอกสารการส่งสินค้าดังกล่าวเป็นเอกสารท่ีถูกต้องแท้จริงทุกประการในกรณีท่ีผู้ซื้อชําระเงินค่าสินค้าให้แก่ข้าพเจ้าก่อนวันครบกําหนดตามตั๋วสัญญาใช้เงินข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารนําเงินดังกล่าวท่ีโอนเข้าบัญ

ชีของข้าพเจ้ามาชําระหน้ีได้ก่อนวันถึงกําหนดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ข้อ 4. ในกรณีท่ีไม่มีเงินโอนจากผู้ซื้อผ่านธนาคารภายใน 60 วัน นับแต่วันครบกําหนดชําระตามตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ว่าด้วยสาเหตุใด รวมท้ังแต่ ไม่จํากัดเฉพาะกรณีท่ีข้าพเจ้าขอให้ผู้ซื้อโอนเงินไปเข้าบัญชีท่ีเปิดไว้ธนาคาร 

แห่งอ่ืนฯลฯ ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าปรับให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ 0.25 ของ จํานวนเงินท่ีระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยชําระภายในเวลาท่ีธนาคารกําหนด 

ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงให้วงเงินแพ็กก้ิงเครดิตท่ีได้รับน้ัน อยู่ในเง่ือนไขว่า หากเงินดังกล่าวน้ีได้ถูกใช้ไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ ข้างต้น หรือเม่ือไม่มีการส่งสินค้า หรือหากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ส่งมอบดราฟต์ 

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าวให้แก่ธนาคาร หรือเม่ือไม่มีการชําระเงิน ตามดราฟต์ดังกล่าวโดยผู้จ่าย หรือโดยธนาคารผู้เปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญาไม่ชําระต้นเงิน ดอกเบ้ีย 

ส่วนต่าง ค่าเบ้ียปรับ ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย หรือเงินจํานวนใดๆ ตามสัญญาน้ี หรือหลักฐานการส่ังซื้อสินค้า รวมท้ังเอกสารการส่งสินค้า เป็นเอกสารปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และ/ หรือข้าพเจ้าผิดนัด 

ผิดสัญญาสินเช่ืออ่ืนใดท่ีมีอยู่กับธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญากับธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารแปลงภาระหน้ีคงค้าง เงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทได้ตามวัน และเวลาใดๆ ท่ีธนาคารเห็นสมควร 

บวกด้วยอัตราดอกเบ้ียผิดนัด 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะชําระจํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระท้ังหมดคืนให้แก่ธนาคารพร้อมท้ังดอกเบ้ียของเงินจํานวนดังกล่าวในอัตราตามท่ีระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีข้าพเจ้าออกให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฉบั บน้ี 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชําระดอกเบ้ียให้แก่ธนาคาร ในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด หรือในอัตราสูงสุดใด หรืออัตราอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะประกาศเป็นครั้งคราวภายใต้ประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย เรื่องการ ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียและส่วนลด รวมท้ังช าระค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการช าระดอกเบ้ียจะช าระเม่ือครบก าหนด 

ณ วันท่ีแพ็กก้ิงเครดิตถึงก าหนดช าระ 

ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท ........................................................................... ของข้าพเจ้าเลขท่ี ................................................................................. 

ช่ือบัญชี ................................................................................................................................................................................. ท่ีมีอยู่กับธนาคาร ................................................................................. 

สาขา ........................................................................................................... ท้ังน้ี ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ดุลพินิจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท ของข้าพเจ้า หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับคืนจากธนาคาร รวมท้ัง 

เงินท่ีข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าหน้ีธนาคาร เพ่ือชําระหน้ีดังกล่าวให้แก่ ธนาคารทันที โดยไม่จําต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่ว งหน้า และในกรณีท่ีไม่มีเงินดังกล่าวให้หัก หรือมีแต่ไม่พอให้หักชําระหน้ีได้ครบถ้วน 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธนาคารใช้ดุลพินิจนําหน้ีท้ังหมดดังกล่าว น้ันไปลงจ่ายในบัญชีกระแสรายวันท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร ให้เป็นหน้ีเบิกเงินเกินบัญชีต่อธนาคารต่อไป และ ข้าพเจ้ายินย อมเสียดอกเบ้ียทบต้นของ 

จํานวนเงินท่ีเป็นหน้ีเบิกเงินเกินบัญชีให้แก่ธนาคารตามอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว้ในสัญญาสินเช่ือ หากข้าพเจ้าไม่ มี วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีอยู่กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิเพ่ิมภาระหน้ีดังกล่าวในบัญชีกระแสรายวัน 

โดยให้ถือว่าเป็นหน้ีเบิกเงินเกินบัญชี โดยยินยอมเสียดอกเบ้ีย ในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด และยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบ้ียโดยวิธีคํานวณดอกเบ้ียทบต้นเป็นรายเดือนได้ตามธรรมเนียม และประเพณีของธนาคารพาณิชย์ 

จนกว่าจะชําระหน้ีเสร็จส้ินครบถ้วน 

ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปกป้องธนาคารจากความสูญเสียใดๆ และจะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการถูกเรียกร้อง หรือผลกระทบอ่ืนๆท่ีอาจ เกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารได้ให้สินเช่ือแก่ข้าพเจ้า รวมท้ังค่าใช้จ่ายใน 

การเตือน เรียกร้องทวงถาม ค่าทนาย ค่าฤชาธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช้จ่ายท้ังปวงในการ บังคับชําระหน้ีจากข้าพเจ้า 

ข้อ 9. ข้าพเจ้ารับรองว่า การขอรับบริการ และ/หรือ การขอรับสินเช่ือตามค าขอฉบับน้ี เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และเอกสารท้ังหมดรวมถึงข้อมูลใดๆ ในเอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานในการขอรับบริการ และ/หรอื 

ขอรับสินเช่ือ มีความถูกต้องแท้จริง มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการใช้สิทธิเรียกร้องระหว่างคู่สัญญากันได้ และไม่เป็นเอกสารท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลหรือ

สถาบันการเงินอ่ืนใดมาก่อน 

ข้อ 10.  ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมให้ธนาคาร เก็บ รวมรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้า  รวมท้ังข้อมูลท่ีปรากฏในค าขอ และ/ หรือ เอกสารท่ีได้น าส่งแก่ธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ให้บริการ การให้สินเช่ือ และการบริหารความเส่ียงของธนาคาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ และ/หรือ ขอรับสินเช่ือ และท่ีระบุในปร ะกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร นอกจากน้ีข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้

ธนาคารส่งข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล ผู้ให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน รวมท้ังสมาชิกของระบบดังกล่าวและระบบท่ี

เกี่ยวข้องท่ีธนาคารใช้เพ่ือการให้บริการ และ/หรือ ให้สินเช่ือ โดยให้ผู้รับข้อมูลสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ และ/หรือ ให้สินเช่ือ การประเมินความเส่ียงของธนาคาร และ/ หรือ สมาชิกของ

ระบบดังกล่าว 

ข้อ 11.  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ในกรณีท่ีข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้ด าเนินการให้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนบุคคล หรือ ด าเนินการใดๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนไม่ว่าประการใด ข้าพเจ้าตกลงรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดทุกประการ” 

 Letter of Credit  Purchase Order 

 Contract  Proforma Invoice 

 Goods Receipt  Other 

Covered by P/N Ref. No. Currency / Amount Maturity Date: 

SD-PDEX-005-TH 

............................................................................................................

 ( ) 

  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

( )   



ตั�วสัญญาใช้เงนิ

(   ) 
 ลายมือชื�อผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

............................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................... 

ตั�วสัญญาใช้เงนิ
ทํา ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

วันที�                                                 

เลขที�  

   ต่อป� แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

ในวันที�

ข้าพเจ้า

สัญญาจะจ่ายเงินจํานวน 

( )

และดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 

ที�ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

เพื�อ 

..................................................................... 

ทํา ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

วันที�                                                 

เลขที�  

ในวันที�

ข้าพเจ้า

สัญญาจะจ่ายเงินจํานวน 

(    )   

และดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 

ที�ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

เพื�อ 

   ต่อป� แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

(   ) 
 ลายมือชื�อผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
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