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สัญญาขายลดตั๋วเงิน
ทำที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที…่ ………………………………………………………………………………………..
ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ……………………………………………………………………………………….
สำนักงานตั้งอยูเลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………..…….…………………………….
ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. อายุ ………………………………….. ป
สัญชาติ ……………………………………………………………………… สถานภาพ ……………………………………………………………………… เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อยูบานเลขที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” ทำสัญญานี้ใหไวแก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ธนาคาร” เพื่อเปนหลักฐาน ดังนี้
ขอ 1. ผูขายไดนำตั๋วเงิน (ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใชเงิน/เช็ค) รวม …………………………….………………………..…………. ฉบับ ตามรายการดังตอไปนี้ มาขายลดใหแกธนาคารโดยมีสวนลดใน
อัตรารอยละ …………………………….………………………..…………. ตอป และผูขายไดรับเงินจากการขายลดตั๋วเงินไปจากธนาคารครบถวนแลว
ตั๋วเงินประเภท
เลขที่
ลงวันที่
วันถึงกำหนดใชเงิน
ผูสั่งจาย/ผูออกตั๋ว
จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)

ขอ 2. ในวันทำสัญญานี้และตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้ยังมีผลใชบังคับอยู ผูขาย
2.1 รับรองวา การที่ผูขายปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ ไมเปนการขัดตอหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของผูขาย หรือนอกขอบอำนาจของ
ผูมีอำนาจกระทำการแทนของผูขาย หรือกอใหเกิดเหตุผิดนัดในสัญญาใดๆ ซึ่งผูขายไดทำกับบุคคลอื่น และผูขายรับรองวา ขอมูลทั้งหมดที่ผูขายใหแกธนาคารเปน
ขอมูลที่ถูกตองแทจริงทุกประการ
2.2 ตกลงวา หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการประกอบกิจการของผูขาย ใหตางไปจากเปนอยู ณ วันทำสัญญานี้ หรือเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจ
กระทำการแทนผูขาย หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจของผูมีอำนาจกระทำการแทนผูขาย หรือเปลี่ยนแปลงแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับหรือตราประทับของผูขาย
ผูขายตองแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย
2.3 ตกลงวา จะจัดสงรายงานผลประกอบการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ใหธนาคาร โดยจัดสงใหภายใน 180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน
นับจากสิ้นงวดบัญชี
2.4 ตกลงวาจะจัดสงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ หรือสถานะทางการเงินของผูขาย นอกเหนือจากรายงานที่ตองจัดสงตามขอ 2.3
ใหแกธนาคารตามที่ธนาคารรองขอ
ขอ 3. ผูขายตกลงวาจะทำประกันภัยทรัพยสินซึ่งจำนอง หรือมอบไวเปนประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัย ในวงเงินประกันภัย และภายใตเงื่อนไขที่
ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ โดยผูข ายเปนผูช ำระเบีย้ ประกันภัย และระบุใหธนาคารเปนผูร บั ประโยชนแตเพียงผูเ ดียว หากผูข ายไมทำสัญญาประกันภัย
ทรัพยสินซึ่งจำนองหรือมอบไวเปนหลักประกันดังกลาว หรือมิไดตออายุกรมธรรมประกันภัย หรือมิไดชำระเบี้ยประกันภัยใหมีผลคุมครองตลอดระยะเวลาตามสัญญา
นี้ ในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรทำสัญญาประกันภัย หรือตออายุสัญญาประกันภัย หรือชำระเบี้ยประกันภัย แลวแตกรณี แทนผูขาย ผูขายตกลงรับผิดชอบคาใชจาย
และคาเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นใหแกธนาคาร
ในกรณีที่ธนาคารไดจายคาเบี้ยประกันภัย และหรือ คาใชจายอื่นๆ แทนผูขายไป หากผูขายไมชดใชคาเบี้ยประกันภัยและหรือคาใชจายอื่นๆ ใหแกธนาคาร หรือ
เงินฝากในบัญชีเงินฝากตามขอ 5. มีไมเพียงพอใหธนาคารหัก ผูขายตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติที่ธนาคารประกาศใชเปนการทั่วไปในขณะนั้น หรือที่
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตอไปโดยไมตองแจงใหผูขายทราบ ใหแกธนาคารนับแตวันที่ธนาคารจายแทนผูขายเปนตนไป จนกวาผูขายจะชำระเงินใหแกธนาคารจนครบถวน
ทั้งนี้ หากเกิดภัยพิบัติอันเปนเหตุใหธนาคารไดรับชำระเงินตามกรมธรรมประกันภัย ใหนำเงินที่ไดรับมาหักชำระหนี้ที่ผูขายมีอยูกับธนาคาร หากมีเงิน
เหลือก็ใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน
/ขอ 4……………..
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ขอ 4. ผูขายตกลงชำระ คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินเชื่อภายใตสัญญานี้ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดใหเรียกเก็บจากลูกคา
ในกรณีที่ คาใชจายตามวรรคแรกเปนคาใชจายที่ธนาคารไดจายแทนผูขายไป เชน คาใชจายในการทบทวนราคาประเมินทรัพยสินที่เปนหลักประกัน หรือ
การดำเนินการที่ธนาคารตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ เปนตน หากผูขายไมชำระใหแกธนาคาร หรือเงินฝากในบัญชีเงินฝากตามขอ 5. มีไมเพียงพอให
ธนาคารหัก ผูขายตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติที่ธนาคารประกาศใชเปนการทั่วไปในขณะนั้น หรือที่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตอไปโดยไมตอง
แจงใหผูขายทราบ ใหแกธนาคารนับแตวันที่ธนาคารจายแทนผูขายเปนตนไป จนกวาผูขายจะชำระเงินใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 5. ผูขายในฐานะเจาของบัญชีเงินฝากประเภท……………………………………………………………………บัญชีเลขที่………………………………………………………………………………………………………………………….ที่มีอยูกับธนาคาร
ตกลงใหธนาคารมีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกลาว และหรือบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่มีอยูกับธนาคาร ชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ใหแกธนาคารได โดยธนาคาร
ไมจำตองแจงใหผูขายทราบลวงหนา ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากมีไมพอชำระหนี้ ผูขายตกลงวาจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 6. เพื่อเปนหลักประกันในการที่ธนาคารรับซื้อลดตั๋วเงินตามสัญญานี้ ผูขายตกลงจัดใหมี
6.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
นอกจากนี้ ผูขายตกลงใหหลักประกันที่มีอยูแลวและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนหลักประกันหนี้ตามสัญญานี้ดวย
ในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรเรียกหลักประกันเพิ่มเติม เนื่องจากหลักประกันหรือมูลคาหลักประกันที่ใหไวลดลง ผูขายตกลงจัดหาหลักประกันอื่นมาเพิ่ม
ตามจำนวนและภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด
ผูขายตกลงวา ในกรณีที่ธนาคารใชสิทธิบังคับจำนองจากทรัพยสินซึ่งเปนหลักประกันโดยการขายทอดตลาด และไดเงินสุทธิไมพอชำระหนี้ หรือในกรณีที่
ธนาคารเอาทรัพยสินซึ่งจำนองหลุดเปนสิทธิ และราคาทรัพยสินซึ่งจำนองต่ำกวาจำนวนหนี้ตามสัญญานี้ เปนจำนวนเทาใด ผูขายยอมรับผิดชดใชหนี้ที่ยังคางชำระ
ใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 7. เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอไปนี้ ใหถือวา เปนเหตุผิดนัด
ก. ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินที่ผูขายนำมาขายลดไมไดเมื่อตั๋วเงินถึงกำหนดใชเงิน หรือผูขายผิดนัดชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อถึงกำหนด
ชำระในกรณีที่ผูขายเปนผูออกตั๋วสัญญาใชเงินที่นำมาขายลดใหแกธนาคาร
ข. ผูขายปฏิบัติผิดขอตกลง ตามที่ระบุไวในสัญญานี้
ค. ผูขายผิดนัดชำระหนี้ หรือปฏิบัติผิดขอตกลงตามสัญญาอื่นที่ไดทำใหกับธนาคารหรือกับบุคคลอื่นใด
ง. ผูขาย หรือผูค้ำประกัน หรือผูมอบเงินฝากเปนประกัน (ถามี) มีสวนเกี่ยวของ หรือมีพฤติการณอันนาสงสัยวามีสวนเกี่ยวของ กับการกระทำความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือกระทำการใดๆ ที่นาจะเกิดความเสียหายแกธนาคาร
จ. ผูขาย หรือผูค้ำประกัน หรือผูมอบเงินฝากเปนประกัน (ถามี) มีหนี้สินลนพนตัว หรือ เจรจาขอประนอมหนี้กับเจาหนี้อื่น หรือถูกฟองเปนคดีตอศาล
ไมวาจะเปน คดีอาญา คดีแพง หรือคดีลมละลาย หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการ หรือมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นแกผูขาย หรือผูค้ำประกัน หรือผูมอบ
เงินฝากเปนประกัน ซึ่งธนาคารเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูขาย หรือผูค้ำประกัน หรือผูมอบเงินฝากเปนประกัน
หรืออาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผูขาย หรือ ผูค้ำประกัน หรืออาจกระทบถึงเงินฝากที่มอบไวเปนประกัน แลวแตกรณี
หากมีเหตุผดิ นัดดังกลาวเกิดขึน้ ผูข ายตกลงชำระเงินตามจำนวนทีป่ รากฏในตัว๋ เงินภายใตสญั ญานี้ใหแกธนาคารในทันที และผูข ายตกลงใหธนาคารมีสทิ ธิระงับ
การเบิกจายสินเชื่ออื่นๆ ตลอดจนยินยอมใหถือวาเปนการผิดนัดหนี้สินเชื่ออื่นๆ และยินยอมใหธนาคารเรียกหนี้ตามสัญญานี้ และหนี้สินเชื่ออื่นๆ คืนไดทันที โดยถือวา
หนี้ดังกลาวถึงกำหนดชำระ พรอมทั้งใหธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้และสัญญาสินเชื่ออื่นๆ ที่ผูขายทำไวกับธนาคารไดทันที ทั้งนี้ ผูขายตกลงชำระดอกเบี้ยใหแก
ธนาคารจากจำนวนหนี้ที่คางชำระตามสัญญานี้ และสัญญาสินเชื่ออื่นๆ ในกรณีที่ธนาคารเรียกใหชำระหนี้ดังกลาว นับตั้งแตวันที่หนี้ดังกลาวถึงกำหนดชำระ ในอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศใชเปนการทั่วไปในขณะนั้นหรือที่จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตอไปโดยไมตองแจงใหผูขายทราบ ตลอดจนรับ
ผิดชดใชคาเสียหายที่ธนาคารพึงไดรับอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดดังกลาวขางตน ซึ่งรวมถึงคาทนายความ คาฤชาธรรมเนียม คาใชจายในการเตือน เรียกรอง ทวงถาม
ดำเนินคดี และการบังคับชำระหนี้
ขอ 8. ผูขายตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยหรือใหขอมูลสวนบุคคลตลอดจนขอมูลอื่นๆ ของผูขายแกผูอื่นไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร หรือเห็นวา
จะเปนประโยชนแกผูขายในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริการตางๆ
ขอ 9. ผูขายตกลงวา จะแจงภูมิลำเนาใหม หรือชื่อ หรือนามสกุลใหมใหธนาคารทราบเปนหนังสือภายใน 7 วัน นับแตวันยายภูมิลำเนา หรือเปลี่ยนชื่อ หรือ
นามสกุล แลวแตกรณี
ขอ 10. ผูขายตกลงวา ในกรณีที่ธนาคารมีหนังสือแจงหรือบอกกลาวในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินตามสัญญานี้ หรือตามกฎหมาย หากสงไปยังผูขาย
ณ สำนักงานหรือที่อยูที่กลาวไวตอนตนของสัญญานี้ หรือ ณ สถานที่ซึ่งผูขายแจงใหธนาคารทราบเปนหนังสือในภายหลัง ใหถือวา ธนาคารไดแจงหรือบอกกลาวเปน
หนังสือใหผูขายทราบโดยชอบดวยกฎหมายแลว
ผูขายไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ใหไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวขางตน
ลงชือ่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูข าย
(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ผูตรวจสอบสัญญา
)

………………………………………………………………………………………………………………..

(

สำนักธุรกิจ/สาขา…………………………………………………………………………………………………………………
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ตั๋วสัญญาใชเ้ งิน
Promissory Note

เลขที่
No.

สถานทีอ่ อกตัว๋

… …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Issued at
วันท…่ี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date

ขาพเจา
I/We

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สัญญาจะใชเงินใหเปนจำนวน
promise to pay the sum of

(

………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ตามคำสั่ง ณ
to Bangkok Bank Public Company Limited or order at

)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ในวันท่ี
on

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลายมือชื่อผูออกตั๋ว
Maker’s Signature

NFSX 036-6 (1-08/60)
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ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินหรือสัญญาขายลดตั๋วเงิน
เพื่อชำระเงินตาม Domestic Letter of Credit

วันที่………………………………………………………………………………………………………………

ตามที่ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ไดทำสัญญา

ขายตั๋วสัญญาใชเงิน

ขายลดตั๋วเงิน ฉบับลงวันที่………………………………………………………………………………. จำนวน…………………………………………………………………………………………………………………………….. บาท

(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) ใหไวแกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นั้น
ขาพเจาตกลงใหธนาคารนำเงินทั้งหมดตามสัญญาที่ขาพเจาจะไดรับไปชำระหนี้ ตามคำขอใหธนาคารเปด Domestic Letter of Credit
ลงวันที่……………………………………………………………………………………………………… รวมทั้งคำขอแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ซึ่งขาพเจาไดทำใหแกธนาคาร และธนาคารไดเปด Domestic Letter of Credit
เลขที…่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ตามคำขอดังกลาว
เมื่อธนาคารไดนำเงินตามสัญญาไปชำระหนี้ตามคำขอดังกลาวขางตนแลว ใหถือวา ขาพเจาไดรับเงินตามสัญญาไปจากธนาคารครบถวนแลว
ขอตกลงอื่นใดในสัญญาที่มิไดถูกแกไข เพิ่มเติม โดยขอตกลงนี้ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามเดิมทุกประการ และขาพเจายินยอมใหถือวา ขอตกลงนี้
เปนสวนหนึ่งของสัญญาเดิม
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ใหไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูขาย
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
สำนักธุรกิจ………………………………………………………………………………………………………
NFKI 005-9 (1-08/60)
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