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สำขำ BRANCH
ผู้ขอใช้ บริกำรขอทำธุรกรรมด้ ำน

โอนเงินไปต่ำงประเทศ

APPLICANT REQUESTS FOR

วันที่ (DATE)

DD / MM / YYYY

__ __ / __ __ /__ __ __ __

อื่นๆ

INTERNATIONAL FUNDS TRANSFER

OTHER

กรุณำกรอกข้ อมูลเป็ นภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ / PLEASE FILL IN THE DETAILS IN ENGLISH BY CAPITAL LETTER

ผู้ขอใช้ บริการ / APPLICANT
ชื่อผู้ขอใช้ บริกำร

APPLICANT’S NAME

ที่อยู่ผ้ ขู อใช้ บริกำร

APPLICANT’S ADDRESS

เลขที่บตั รประชำชน / เลขที่หนังสือเดินทำง / เลขที่ทะเบียนนิตบิ คุ คล
ID NO. / PASSPORT NO. / REGISTRATION NO.

โทรศัพท์

อีเมล

TELEPHONE NO.

E-MAIL ADDRESS

ผู้รับเงิน / BENEFICIARY
ชื่อบัญชีผ้ รู ับเงิน

BANEFICIARY’S A/C NAME

ที่อยู่ผ้ รู ับเงิน

BENEFICIARY’S ADDRESS

เลขที่บญ
ั ชีผ้ รู ับเงิน

BENEFICIARY’S A/C NO. / IBAN NO.

ธนาคารผู้รับเงิน / BENEFICIARY’S BANK
ชื่อธนำคำรผู้รับเงิน

BENEFICIARY’S BANK NAME

สำขำและที่อยู่ธนำคำร

BRANCH & BANK’S ADDRESS

รหัสธนำคำร

รหัสธนำคำร

SWIFT CODE

FEDWIRE / SORT CODE / BSB / TRANSIT NO. / OTHER

ธนำคำรตัวกลำง (ถ้ ำมี)

INTERMEDIARY BANK (IF ANY)

สกุลเงิน (CURRENCY)

จานวนเงิน (AMOUNT)

จานวนเงินเป็ นตัวอักษร (AMOUNT IN WORDS)

วันที่โอนเงิน (VALUE DATE)
__ __ / __ __ /__ __ __ __
DD / MM / YYYY

กรณีต้องกำรระบุจำนวนเงินเป็ นอย่ำงอื่น
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกธนำคำรต่ำงประเทศให้ เรี ยกเก็บจำก

ALL FOREIGN BANK CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF

ผู้รับเงิน

ผู้ขอใช้ บริกำร

BENEFICIARY

APPLICANT

วิธีการชาระเงิน / METHOD OF PAYMENT
เช็คเลขที่

เงินสด จำนวน

CASH / IN THE AMOUNT OF

CHEQUE NO.

จำนวนเงิน

IN THE AMOUNT OF

จำนวนเงิน

หักบัญชีของผู้ใช้ บริกำรเลขที่

DEBIT FROM APPLICANT’S ACCOUNT NO.

IN THE AMOUNT OF

วัตถุประสงค์ / รายละเอียดการโอนเงิน PURPOSE / DETAILS OF PAYMENT
ค่ำใช้ จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ EDUCATION EXPENSES FOR
ค่ำสินค้ ำ GOODS INVOICE NO.
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ OTHER EXPENSES
หมำยเหตุ ผู้ขอใช้ บริกำร ต้ องยื่นแบบทำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องตำมแบบและหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
REMARK : THE APPLICANT SHALL SUBMIT FOREIGN CURRENCY TRANSACTION FORM AND RELATED DOCUMENT(S) PURSUANT TO THE FORM AND REGULATIONS PRESCRIBED BY THE CENTRAL BANK OF THAILAND.

ผู้ขอใช้ บริกำรขอรับรองว่ำข้ อมูลรำยละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นและข้ อมูลตำมเอกสำรประกอบใดๆที่มอบให้ แก่ธนำคำรเพื่อประกอบคำขอนี ้เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นควำมจริ งทุกประกำรนอกจำกนี ้ผู้ขอใช้ บริกำรได้ อ่ำน
และเข้ ำใจข้ อกำหนดและเงื่อนไขตำมเอกสำรแนบท้ ำยคำขอนี ้โดยตลอดแล้ ว ดังนันผู
้ ้ ขอใช้ บริกำรจึงตกลงยินยอมผูกพันตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่ ำวรวมถึงข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ธนำคำรจะมีกำรแก้ ไขเพิม่ เติม และ/
หรื อเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ ำด้ วยทุกประกำร โดยให้ ถือว่ำเป็ นส่วนหนึง่ ของคำขอฉบับนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนผู้ขอใช้ บริ กำรได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น
THE APPLICANT CERTIFIES THAT ALL THE ABOVE INFORMATION AND ANY DOCUMENTS SUBMITTED BY THE APPLICANT TO THE BANK ARE CORRECT AND TRUE. IN ADDITION, THE APPLICANT HAS THOROUGHLY READ AND
UNDERSTOOD THE ATTACHED TERMS AND CONDITIONS OF THIS APPLICATION, AND AGREES TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH SUCH TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS AMENDED
AND/OR CHANGED IN THE FUTURE BY THE BANK, WHICH FORM PART OF THIS APPLICATION. IN WITNESS WHEREOF, THE APPLICANT HAS DULY SIGNED HERE BELOW ON THE DATE, MONTH, AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.

ลายมือชือ่ (SIGNATURE) …………………………………..…....……………………………….
(…………………………………..…....……………………………….)
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พร้อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ามี ) COMPANY’S SEAL AFFIXED (IF ANY)

ข้อตกลงและเงือ� นไขการใช้บริการเกีย� วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ข้าพเจ้า ("ผูข้ อใช้บริการ") ซึง� ลงลายมือชือ� ในคําขอทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ("คําขอ") ตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ� นไขการใช้บริการเกีย� ว
กับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที� บมจ.ธนาคารกรุงไทย ("ธนาคาร") กําหนดดังมีขอ้ ความต่อไปนี�
1.ในการขอใช้บริการเกีย� วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผูข้ อใช้บริการต้องกรอกข้อความหรือคําสังจ่
� ายเงินพร้อมทัง� ลงลายมือชือ� ในคําขอให้ถกู ต้องครบถ้วน หากมีการ
แก้ไขข้อความใดๆในคําขอ ผูข้ อใช้บริการต้องลงลายมือชือ� กํากับการแก้ไขทุกครัง� โดยธนาคารจะถือว่าข้อความทีป� รากฎในคําขอเป็ นความประสงค์ทถ�ี กู ต้องแท้จริงของผู้
ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความทีผ� ขู้ อใช้บริการได้กรอกไว้ในคําขอ ธนาคารจะตรวจสอบเพียงลายมือชือ� ของผูข้ อใช้บริการเท่านัน�
2.ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกีย� วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ให้แก่ธนาคารตามอัตราค่าธรรมเนียมทีธ� นาคารประกาศกําหนด
3.ธนาคารจะดําเนินการตามคําสังของผู
�
ข้ อใช้บริการ เมือ� ธนาคารได้รบั ชําระค่าโอน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอื�นๆ ครบถ้วนแล้ว และกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ โดยมีการชําระเงินด้วยวิธกี ารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ผูข้ อใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจํานวนเงินทีข� อโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยใดๆ
จากบัญชีเงินฝากทีผ� ขู้ อใช้บริการระบุไว้ในคําขอและให้ถอื ว่าคําขอดังกล่าวเป็ นคําสังของผู
�
ข้ อใช้บริการทีย� นิ ยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินและ/หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าวได้ สําหรับกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชําระเงินด้วยวิธกี ารสังจ่
� ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอืน� เช็คหรือแคชเชียร์
เช็คดังกล่าวจะต้องเป็ น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ทีเ� รียกเก็บเงินได้แล้วเท่านัน� ธนาคารจึงจะทํารายการเกีย� วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามคําขอนี�ให้แก่ผขู้ อใช้บริการ
4.หากธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารของผู้รับเงินเรียกร้องให้ธนาคารชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียม
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร ทั�งนี�ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที�ระบุไว้ในคําขอเพื�อชําระเงินที�ขอโอน ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าว เพื�อชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื�นๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
5.ในการทําธุรกรรมโอนเงินไปยังต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอื�นใดทีเ� กีย� วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึง� เป็ นธุรกรรมทีต� อ้ งยืน� เอกสารหลักฐานประกอบตามวัตถุประสงค์
และกฎเกณฑ์ทก�ี ฎหมายกําหนด ผูข้ อใช้บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ทีย� น�ื ไว้ให้กบั ธนาคาร ถือเป็ นเอกสารหลักฐานทีถ� กู ต้องและเป็ นจริง ซึง� หากเกิดความเสียหายใดๆ
ขึน� กับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอืน� ใด อันเนื�องมาจากเอกสารหลักฐานของผูใ้ ช้บริการดังกล่าว ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บุคคลอืน� ใดในความ
เสียหายดังกล่าว
6.ผูข้ อใช้บริการรับทราบและเข้าใจกฎหมายและกฎเกณฑ์เกีย� วกับการควบคุมการแลกเปลีย� นเงิน และรับรองว่าจํานวนเงินทีโ� อน ณ วันทีท� าํ ธุรกรรมต้องไม่เกินกว่าวงเงิน
ตามทีก� ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ�ี กีย� วข้องกับการควบคุมการแลกเปลีย� นเงินกําหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก�ี ฎหมายดังกล่าวกําหนดทุกประการ
7.ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูข้ อใช้บริการในความเสียหายใดๆ ทีเ� กิดขึน� เว้นแต่ในกรณีทค�ี วามเสียหายนัน� เกิดขึน� จากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร แต่ทั�งนี�ความรับผิดของธนาคารจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนเงินที�โอนตามคําสั�งของผู้ขอใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั�งธนาคาร
ไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดขึ�นจากพฤติการณ์พิเศษ เหตุสุดวิสัย ความบกพร่องทางเทคนิค ของคอมพิวเตอร์หรือระบบสื�อสาร
ความผิดพลาดของข้อมูลที�ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้รับโอน หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎ
เกณฑ์ของธนาคารผู้รับโอน หรือของประเทศที�ธนาคารผู้รับโอนนั�นตั�งอยู่
8.ในกรณีทไ�ี ม่สามารถโอนเงินให้แก่ผรู้ บั โอนได้และต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยทีเ� กีย� วข้อง ให้แก่ผขู้ อใช้บริการตามทีร� ะบุไว้
ในคําขอเท่านั�น และผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้อตั ราแลกเปล�ียนรับซื�อของธนาคาร ณ วันที�ธนาคารคืนเงิน โดยธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีของผูข้ อใช้บริการที�มอี ยู่
กับธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผขู้ อใช้บริการมารับเงินคืนจากธนาคาร ตามที�ธนาคารเห็นสมควร
9.ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ธนาคารในความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง และค่าใช้จา่ ยต่างๆซึง� รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย
ที�เกิดขึ�นกับธนาคาร อันเนื�องมาจากการให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใดๆ ตามคําขอนี� การยกเลิกการโอนเงินหรือการจ่ายเงินตามดราฟต์ การปลอมแปลง การ
ฉ้อฉล การจ่ายซํ�า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรือการจ่ายตามดราฟต์ ให้แก่ผู้รับเงินในต่างประเทศ หากผู้ขอใช้บริการไม่ชําระค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นให้แก่
ธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วันที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินค่าเสียหายนั�นๆ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอม
ชําระดอกเบี�ยดังกล่าวให้แก่ธนาคารนับแต่วันที�ครบกําหนดชําระค่าเสียหายเป็นต้นไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะชําระค่าเสียหายทั�งหมดให้แก่ธนาคารถูกต้องครบถ้วน
10.การจ่ายเงินตามดราฟต์และการโอนเงินต่างประเทศภายใต้คําขอนี� เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบัติโดยทั�วไปของประเทศที�ทําการจ่ายเงิน ธนาคารหรือ
ธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทน ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือสูญเสียใดๆ ที�เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบัติโดยทั�วไปนั�น
11.ธนาคารมีสิทธิที�จะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสัยว่าการโอนเงินนี�เป็นการโอนเงินที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการที�ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกค่าเสียหายใดๆจากธนาคารในกรณีดังกล่าว
12.ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสทิ ธิทจ�ี ะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผขู้ อใช้บริการสําหรับการใช้บริการคราวหนึ�งคราวใด หรือระงับการให้บริการเป็ นการชัวคราว
�
หรือ
ยกเลิกการให้บริการแก่ผขู้ อใช้บริการเมือ� ใดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงสละสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทัง� สิน�
13.ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสทิ ธิทจ�ี ะกําหนด และ/หรือเปลีย� นแปลงข้อกําหนดและเงือ� นไขการใช้บริการ รวมทัง� อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยใดๆ
ในการใช้บริการนี�เมื�อใดก็ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
14.ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าหากการโอนเงินตามคําขอนี�ถกู ห้ามมิให้กระทําการ หรือทรัพย์สนิ หรือเงินในบัญชีใดๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการโอนเช่นว่านัน� ถูกระงับมิให้มกี าร
เคลือ� นไหว ริบยึด หรืออายัด โดยบุคคลผูม้ อี าํ นาจใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยทีบ� ุคคลดังกล่าวมิได้อยูภ่ ายใต้อาํ นาจการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร พนักงานธนาคาร
กรรมการ หรือตัวแทนของธนาคารทีเ� กีย� วข้องไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสียหายใดๆ และ/หรือ คืนเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแก่ผขู้ อใช้บริการหรือบุคคลอืน� ใดทัง� สิน�
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