วิธีการกรอกใบคําขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต
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คําอธิบายวิธีการกรอกใบคําขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต
สวนที่ 1 : ขอมูลผูขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต ขอมูลผูรับผลประโยชน และ เงื่อนไขการสงสินคาและการชําระเงิน

หมายเลข
รายละเอียดและวิธกี ารกรอก
1
ระบุวัน เดือน ป ทีย่ ื่นขอเปด L/C กับธนาคาร
2
กรอกโดยเจาหนาทีธ่ นาคาร
หมายเลขของ L/C
3
ระบุชื่อธนาคาร สาขา เมือง และ ประเทศ ของธนาคารผูแจงการเปด L/C
ถาไมระบุไว ธนาคารผูเปด L/C จะเปนผูกําหนดให
4
ระบุ ชื่อ ที่อยู เมือง และ ประเทศ ของผูข อเปด L/C (อาจจะใสหมายเลขโทรศัพท และ/หรือ หมายเลขโทรสารดวยก็ได)
5
ระบุ ชื่อ ที่อยู เมือง ประเทศของผูรับ L/C หรือผูรับประโยชน (ผูขาย) อาจจะใสหมายเลขโทรศัพท และ/หรือ หมายเลข
โทรสารดวยก็ได
6
ระบุสกุลเงิน และจํานวนเงินที่ตองการเปด L/C เปนตัวเลข
7
ระบุวัน เดือน ป ที่ L/C มีผลบังคับใชเปนวันสุดทาย (วันหมดอายุของ L/C)ในประเทศของผูรับประโยชน
8
ระบุการวิธีการที่ตองการเปด L/C โดยการ วงกลม(O) เลือกอันใดอันหนึ่งระหวาง
สงทางไปรษณีย(Airway) / สงทางโทรคมนาคม(Full Telex) / สงทางระบบ Swift (S.W.I.F.T)
9
ระบุเงื่อนไขในการสงสินคา
เลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งตามเงื่อนไขที่ตองการ
FOB หมายถึง ราคาไมรวมคาขนสงและประกันภัย ระบุเมืองทาตนทางที่สงสินคา
CFR หมายถึง ราคาสินคารวมคาขนสง ระบุชื่อเมืองปลายทางที่รับสินคา
CIF หมายถึง ราคาสินคารวมคาขนสง และคาประกันภัย ระบุชื่อเมืองปลายทางที่รับสินคา
ระบุเงื่อนไขอื่นๆ………………
10
ระบุเงื่อนไขในการชําระเงิน โดยผูรับประโยชนสามารถใช Draft มาขึ้นเงินกับธนาคารผูเปด L/C ได
เลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งตามเงื่อนไขที่ตองการ
Sight หมายถึง จายทันทีเมื่อเห็น ผูขายยื่นเอกสารตามที่ L/C กําหนดกับธนาคารผูเปด L/C หรือ
……..ระบุระยะเวลาจายเงินในอนาคตตามที่ตกลงกันไว

สวนที่ 2: รายละเอียดของเอกสารประกอบเลตเตอรออฟเครดิต

หมายเลข
รายละเอียดและวิธกี ารกรอก
11
ใบกํากับราคาสินคา (Invoice)ที่ลงนามแลวจํานวน………ฉบับ ซึ่งระบุราคา FOB, คาขนสงและคาประกัน (ถามี) แยกกัน
12
เอกสารขนสงสินคาทางทะเล (เลือกใสเครื่องหมาย x หนา ขอใดขอหนึง่ ตามที่ตองการ)
Full Set of Clean on Board หมายถึง ใบตราสงสินคาทางทะเลที่สมบูรณ ไมระบุความบกพรองของสินคาหรือ
บรรจุภัณฑ (Clean) จํานวนครบชุด หรือ
Multimodal Transport Document หมายถึง เอกสารขนสงสินคารวมหลายรูปแบบ plus 3 non-negotiable copies และ
สําเนา ที่ไมสามารถโอนกรรมสิทธไดออกในนามของธนาคารทหารไทย และระบุวา
Freight Prepaid หมายถึง ชําระเงินคาระวางตัง้ แตตนทางแลว (จะสัมพันธกับ Incoterms เชน CFR หรือ CIF)
หรือ
Freight Collect หมายถึง คาระวางเก็บที่ปลายทางหรือเก็บจากผูซื้อ (จะสัมพันธกับ Incoterms เชน FOB)
และระบุชื่อและที่อยูของผูขอเปด L/C อยางครบถวนใหเปนผูรับแจงวามีสินคาเขา (and notify applicant with full address
quoting L/C number)
13
เอกสารขนสงสินคาทางอากาศที่สมบูรณ ไมระบุความบกพรองของสินคาหรือบรรจุภัณฑ (Clean Air Waybill) ออกและ
ลงนามกํากับโดยผูขนสงหรือตัวแทน ออกใหธนาคารทหารไทย โดยระบุ หมายเลขเทีย่ วบิน วันที่สง เครื่องหมายหีบหอ
และระบุวา เลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งตามเงื่อนไขที่ตองการ
Freight Prepaid หมายถึง ชําระเงินคาระวางตัง้ แตตนทางแลว (จะสัมพันธกับ Incoterms เชน CPA , CIP )
Freight Collect หมายถึง คาระวางเก็บที่ปลายทางหรือเก็บจากผูซื้อ (จะสัมพันธกับ Incoterms เชน FCA)
และระบุชื่อและที่อยูของผูขอเปด L/C อยางครบถวนใหเปนผูรับแจงวามีสินคาเขา (and notify applicant with full address
quoting L/C number)
14
เอกสารขนสงสินคาทางไปรษณียออกใหในนามของธนาคารทหารไทย
15
เอกสารประกันภัยสินคา ระบุทุนประกันในอัตรา 110% ของมูลคาสินคาตาม Invoice เรียกรองคาสินไหมในกรุงเทพฯ เปน
สกุลเงินเดียวกับ Draft และระบุขอบเขตของภัยที่ทําประกันดังตอไปนี้ โดยเลือกใสเครื่องหมาย x หนา ขอที่ตองการ
Institute Cargo Clauses หมายถึง การประกันภัยสินคา แบบ
A หมายถึง เงื่อนไขแบบ A
B หมายถึง เงื่อนไขแบบ B
C หมายถึง เงื่อนไขแบบ C
(Air) หมายถึง การประกันภัยสินคาทางอากาศ
Institute War Clauses (Cargo) หมายถึง การประกันภัยสินคากรณีเกิดภัยสงคราม
Institute Strike, Riot and Civil Commotions Clauses หมายถึง การประกันภัยสินคากรณีการการหยุดงานประทวง
จลาจล และสงครามกลางเมือง
Other หมายถึง อื่นๆ โปรดระบุ……….
16
เอกสารแสดงการบรรจุหีบหอจํานวน……..ฉบับ
17
ใบรับรองของผูรับประโยชนระบุวาไดสงเอกสารการขนสงแบบไมสามารถเปลี่ยนมือได (non-negotiable Shipping
Document)ใหกับผูเปด L/C โดยบริษัทรับสงเอกสาร/ไปรษณียทางอากาศ ภายในเวลา 3 วัน หลังจากวันสงสินคา
18
ระบุเอกสารอื่นๆที่ตองการเพิ่มเติม

สวนที่ 3: รายละเอียดของสินคา

หมายเลข
19
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รายละเอียดและวิธกี ารกรอก
ระบุรายละเอียดสินคา หรือ ตามเอกสารแนบ
ระบุสถานที่รับสินคา (กรณีขอเอกสารการขนสงรวมหลายรูปแบบ)
ระบุชื่อเมืองทาตนทางที่สงสินคา (กรณีขอเอกสารการขนสงทางทะเล หรือ ทางอากาศ)
ระบุวันที่ตองจัดสงสินคา (ชาสุดไมเกินวันที่กําหนด)
ระบุชื่อเมืองทาปลายทางที่สงสินคา (กรณีขอเอกสารการขนสงทางทะเล หรือ ทางอากาศ)
ระบุสถานที่สงมอบสินคาปลายทาง (กรณีขอเอกสารการขนสงรวมหลายรูปแบบ)
การทยอยสงสินคา (ใหเลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งระหวาง)
allowed หมายถึงอนุญาตใหผูขายทยอยสงสินคาไดหลายครั้ง
not allowed หมายถึงใหผูขายจัดสงสินคาทั้งหมดมาในคราวเดียว
การเปลี่ยนถายยานพาหนะบรรทุกสินคาระหวางทาง (ใหเลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งระหวาง)
allowed หมายถึงอนุญาตใหเปลี่ยนถายยานพาหนะบรรทุกสินคาได
not allowed หมายถึงไมอนุญาตใหเปลี่ยนถายยานพาหนะบรรทุกสินคา

สวนที่ 4: เงื่อนไขเพิ่มเติม

หมายเลข
รายละเอียดและวิธกี ารกรอก
27
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ระบุธนาคารที่ผูรับประโยชนตองยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต
(ใหเลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งระหวาง)
Advising Bank หมายถึง ใหยื่นเอกสารรับเงินไดที่ธนาคารผูแจง L/C
Any Bank หมายถึง ใหยื่นเอกสารรับเงินไดที่ธนาคารใดๆที่ไดรับการแตงตั้งใหสามารถรับซื้อเอกสารหรือรับชําระเงิน
28
ตองนําเอกสารตามที่ L/C กําหนดมายื่นตอธนาคารภายใน..........วัน หลังจากวันจัดสงสินคาภายในระยะเวลาของ L/C
(ถาไมระบุไว จะไมเกิน 21 วันหลังจากวันที่สงสินคาแตไมเกินวันที่ L/C หมดอายุ)
29
ระบุวาใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
(ใหเลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งระหวาง)
Applicant หมายถึงผูซื้อ หรือ ผูขอเปด L/ C เปนผูจาย
Beneficiary หมายถึงผูขาย หรือ ผูรับประโยชนเปนผูจาย
30
ระบุใหเปด L/C ที่ตองมีการยืนยันเครดิต (Confirmation of the credit) โดยคาใชจายในการยืนยันเครดิตใหเปนของฝาย
ใด (ใหเลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งระหวาง)
Applicant หมายถึงผูซื้อเปนผูจาย
Beneficiary หมายถึงผูขายเปนผูจา ย
31
ระบุถาตองการให L/C สามารถที่จะใหมีการยืนยันเครดิตไดถาผูรับผลประโยชน รองขอ และชําระคาธรรมเนียมเอง
32
กรอกโดยเจาหนาทีธ่ นาคาร
ระบุวิธีการชําระเงินทางโทรคมนาคม (T/T Reimbursement) ที่ธนาคารผูเปด L/C จะชําระเงินใหแกธนาคารผูไดรับการ
แตงตั้ง (ใหเลือกใสเครื่องหมาย x ใน ขอใดขอหนึ่งระหวาง)
allowed หมายถึง อนุญาตใหมีเรียกเก็บเงินไดโดยทางโทรคมนาคม
not allowed หมายถึง ไมอนุญาตใหมีเรียกเก็บเงินไดโดยทางโทรคมนาคม
33
ระบุให L/C สามารถโอน ไปยังผูรับประโยชนรายอื่นได
34
ระบุเงื่อนไขพิเศษอืน่ ๆที่ตองการเพิ่มเติม

สวนที่ 5: เอกสารดานหลัง ผูค้ําประกันและประทับตราบริษัท

หมายเลข
35
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รายละเอียดและวิธกี ารกรอก
ระบุเลขที่บัญชีที่ผูขอเปด L/C อนุญาตใหธนาคารหักคาเปด L/C และธรรมเนียมตางๆ
ลงลายชื่อผูขอเปด L/C ซึ่ง ตองเปนผูมีอํานาจลงนามและลายมือชื่อตรงตามที่เคยใหไวกับธนาคารและตราประทับ
บริษัท
ระบุที่อยู
ระบุวัน เดือน ป (ที่ทําหนังสือค้ําประกัน)
ลงชื่อผูค้ําประกัน
ลงชื่อพยาน

