คําขอทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
APPLICATION FOR FOREIGN CURRENCY TRANSACTION
To บมจ. ธนาคารกรุงไทย
วันที่ Date …….……………….……..
สาขา Branch ...………………............................ ขาพเจาขอทําธุรกรรมดาน / REQUEST FOR
เช็คเดินทาง (Travellers’ Cheques)
ดราฟต (Draft)
ธนบัตรตางประเทศ (Bank Notes)

รายละเอียดของผูรับเงิน Details of Beneficiary

ผูขอโอนเงิน Ordering Customer

โอนเงินไปตางประเทศ (Funds Transfer)

อื่น ๆ (Others) …………………………………..

นาย / นาง / น.ส. / นิติบุคคล Ordering Customer ..............................................................……... โทรศัพท Tel No.
ที่อยู Address
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
วันเดือนปเกิด
D/M/Y of Birth

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ID No. / หนังสือเดินทาง Passport No.

/

/

ประเภทธุรกิจ Business Type ……………………………………………..
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี Tax ID.
/ /
เลขที่หนังสือจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (นิติบุคคล) ............................................................... วันที่จดทะเบียน
ชื่อบัญชีหรือชือ่ ผูร ับเงิน Beneficiary’s Account Name ……................................................................................................................................
ที่อยูผูรับเงิน Beneficiary’s Address
.…...................................................................................................................................
.…...................................................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชีผูรับเงิน Beneficiary’s Account No.
…....................................................................................................................................
ชื่อธนาคารของผูร ับเงิน Beneficiary’s Bank
…....................................................................................................................................
สาขา Branch
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ที่อยู Address
….....................................................................................................................................
Swift Code / Bank Code
….....................................................................................................................................

สกุลเงิน Currency

จํานวนเงินที่ตองการโอน Amount to be Transferred

วันที่ตองการใหไดรับเงิน Value Date

หมายเหตุ ลูกคาที่ทําธุรกรรมตั้งแต 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือเทียบเทา ตองยื่นแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศเกิน 20,000 ดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา

คาใชจายที่เกิดจากธนาคารตางประเทศใหเรียกเก็บจาก
All foreign bank charges incurred are for account of

ผูรับเงิน
Beneficiary

ผูข อโอนเงิน
Ordering Customer

วัตถุประสงคของการโอนเงิน / รายละเอียดของการโอนเงิน Purpose of Transfer / Details of Payment
คาใชจายเพื่อการศึกษา Education Expenses for ......................................................….........................................................................
คาสินคา Goods Invoice No. ................................................................................................................................................................
คาใชจายอื่น ๆ Other Expenses .….......................................................................................................................................................
ชําระคาของเงินตราตางประเทศโดย In reimbursement of the above transaction by:
เงินสด (Cash Enclosed)
เช็คเลขที่ (Cheque No.) …………………………………...........
หักบัญชีของขาพเจาเลขที่ (Debit My/Our Account No.) .....................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลรายละเอียดที่ขาพเจาใหไวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ โดยยินดีใหถอื เปนขอตกลงที่ใหไวเปนหลักฐานตอ
ธนาคาร และยินยอมผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏดานหลังใบคําขอนี้ทกุ ประการ จึงลงลายมือชื่อรับรองไวขางทายนี้
I/We certify that all the above information that I/we have given is correct and true and can be regarded as my/our agreement to the bank. I/We
agree to be bound by the terms and conditions printed overleaf on the application. Therefore, I/we hereby sign my/our name(s) below.

For Bank Use Only Reconcile No. ……………………………..…. Test No. ……….………

Currency ……… Amount …………………… @ ……………… Baht ………….…………………
Fee …………….……………… ลายมือชือ่ ………………………………………..………
………………………………………………
Charge ………………………….…. Signature (……………………………………………….)
Authorized Signature
Total ……….…………...........….

พรอมประทับตราบริษัท
รหัสพัสดุ ENG.005323

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศ
ขาพเจา (ผูขอโอนเงิน) ซึ่งลงลายมือชื่อในคําขอทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ (คําขอ) ตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการโอนเงินและดราฟต
ตางประเทศ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ธนาคาร) กําหนด ดังมีขอความตอไปนี้
1. ในการขอใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศ ผูขอโอนเงินตองกรอกขอความหรือคําสั่งจายเงินพรอมทั้งลงลายมือชื่อในคําขอใหถูกตองครบถวน หากมีการแกไข
ขอความใด ๆ ในคําขอ ผูขอโอนเงินตองลงลายมือชื่อกํากับการแกไขทุกครั้ง โดยธนาคารจะถือวาขอความที่ปรากฎในคําขอเปนความประสงคที่ถูกตองแทจริงของผูขอ
โอนเงิน ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดของขอความที่ผูขอโอนเงินไดกรอกไวในคําขอ ธนาคารจะตรวจสอบเพียงลายมือชื่อที่แทจริงของผูขอโอนเงินเทานั้น
2. ผูขอโอนเงินตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศใหแกธนาคารตามอัตราคาธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกําหนด
3. หากธนาคารในตางประเทศเรียกรองใหธนาคารชําระคาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตใหแกผูรับเงินในตางประเทศตามคําสั่งของผูขอ
โอนเงิน ผูขอโอนเงินตกลงยินยอมชําระคาใชจายดังกลาวใหแกธนาคารในทันทีที่ธนาคารเรียกใหชําระ
4. ธนาคารจะชดใชคาเสียหายใหแกผูขอโอนเงิน หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจกระทําความผิดหรือประมาทเลินเลอของธนาคาร แตทั้งนี้ความรับ
ผิดของธนาคารจะไมเกินจํานวนเงินที่โอนตามคําสั่งของผูขอโอนเงิน โดยธนาคารจะไมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ เหตุสุดวิสัย หรือความ
บกพรองทางดานเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร
5. หากมีการคืนเงินเนื่องจากไมสามารถโอนเงินได ธนาคารจะคืนเงินโดยจายเงินใหผูขอโอนเงินที่ระบุไวในคําขอเทานั้น และผูขอโอนเงินยินยอมใหธนาคารใชอัตรา
แลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนให
6. ผูขอโอนเงินยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกธนาคาร ในกรณีที่มีความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกรอง หรือคาใชจายใด ๆ ซึ่งรวมถึงไมแตเพียงเฉพาะ
คาบริการทางกฎหมายและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธนาคาร อันเนื่องมาจากการยกเลิกการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตเทานั้น แตรวมถึงการปลอมแปลง
การฉอฉล การจายซ้ํา หรือขอผิดพลาดใด ๆ ในการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตใหแกผูรับเงินในตางประเทศ อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจกระทําความผิด
หรือประมาทเลินเลอของผูขอโอนเงินดวย
หากผูขอโอนเงินไมชําระคาเสียหายใหแกธนาคารภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป โดยผูขอโอน
เงินยินยอมชําระดอกเบี้ยดังกลาวใหแกธนาคารนับแตวันที่ครบกําหนดชําระคาเสียหายเปนตนไปจนกวาจะชําระคาเสียหายครบถวน
7. การจายเงินตามดราฟตและเงินโอนตางประเทศ เปนไปตามกฎเกณฑ ระเบียบ และการปฏิบัติโดยทั่วไปของประเทศที่ทําการจายเงิน ธนาคารหรือธนาคารตัวแทนหรือ
ตัวแทนไมจําเปนตองรับผิดชอบตอความลาชาหรือสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากกฎเกณฑ ระเบียบ และการปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น
Terms and Conditions for Outward Remittance and Issuance of Demand Draft
I/We (the “Ordering Customer”), having executed an Application for Foreign Currency Transaction (the “Application”) in order to obtain services from Krung
Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) for the outward remittance and/or issuance of demand draft (the “Requested Services”), acknowledge and
agree to comply with these Terms and Conditions for Outward Remittance and Issuance of Demand Draft stipulated by the Bank as follows:
1. The Ordering Customer shall correctly fill in and sign the Application in order to obtain the Requested Services from the Bank. Any change or
alteration to the Application shall be accompanied by the Ordering Customer’s signature. The Bank shall deem that all given details in the Application
are in accordance with the purpose of the Ordering Customer and the Bank shall not be responsible for the correctness and completeness of such
given details. The Bank shall verify only the true signature of the Ordering Customer.
2. The Ordering Customer agrees to pay to the Bank a fee for the Requested Services at the rate as announced by the Bank.
3. The Ordering Customer agrees to pay to the Bank immediately on the Bank’s demand for any expense or charge claimed by a foreign bank
concerning the Requested Services.
4. The Bank shall indemnify the Ordering Customer against any damage relating to or arising from the Requested Services if such damage results from
negligence or willful misconduct of the Bank. However, the liability of the Bank shall be limited to the amount of remitted proceeds as instructed by the
Ordering Customer. In no case shall the Bank be liable for any incidental, special or consequential damage or any damage caused by force majeure
or technical failure of the computer system.
5. If a refund has to be made because remittance cannot be effected, the Bank shall arrange for such refund to the Ordering Customer in the amount
ordered to be remitted, and the Ordering Customer agrees that the Bank may use T/T buying rate at date of the refund.
6. The Ordering Customer shall indemnify the Bank against any and all liabilities, costs, losses, damages or expenses including, but not limited to, legal
fees and expenses, arising out of the cancellation of the Requested Services, forgery, fraud, double payment or any error in remitting any proceeds or
making payment under demand draft issued if such liabilities, costs, losses, damages or expenses result from negligence or willful misconduct of the
Ordering Customer.
If the Ordering Customer fails to pay the Bank for any damages mentioned above within 7 days after receipt of the Bank’s notice, the Ordering
Customer agrees to pay interest at the rate of 15% p.a. calculating on such damages from and including the date following the seventh day after
receipt of the Bank’s notice to the date of actual payment.
7. Encashment of the draft or payment of the transferred funds is subject to any rules and regulations and market practices of the country where draft is
to be encashed or payment is to be made. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any such
rules and regulations and market practices.

