APPLICATION FOR OUTWARD MONEY TRANSFER
แบบคําขอโอนเงินไปตางประเทศ

Office/Branch
สํานักงาน/สาขา

(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)

Date
วันที่

Applicant Information ข อ มู ล ผู ใ ช บ ริ ก าร
Name of Applicant (ชื่อของผูโอน)
Address (ที่อยู)
Tel.No.(หมายเลขโทรศัพท)

Fax No.(หมายเลขโทรสาร)

Tax ID No.(หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี)

Request for :(please”x”box) ขาพเจาขอซื้อ(โปรดกากบาทในชอง) Currency and Amount to be transferred สกุลเงิน/จํานวนเงิน
Telegraphic Transfer/Swift (โอนเงินทางโทรเลข/สวิฟท)

Demand Draft (ดราฟท)

Currency (สกุลเงิน)
Amount to be transferred(จํานวนเงิน)
Beneficiary Information ขอมูลผูรับเงิน

Value date (วันที่มีผล)

Beneficiary’s Name (ชื่อผูรับเงิน)
Address(ที่อยู)
Beneficiary’s Bank Account Number(เลขที่บัญชีของผูรบั เงิน)
IBAN CODE(Euro Country only)

Beneficiary Bank Information ขอมูลธนาคารผูรับเงิน
Beneficiary’s Bank Name (ชื่อธนาคารผูรับเงิน)
Branch (สาขา)
Address (ที่อยู)
Bank Code(SWIFT/ABA NO./BSB NO. if applicable) รหัสธนาคาร(ถามี)

Details of Payment วัตถุประสงคของการโอนเงิน

Payment Method การชําระเงินโอน
Debit my/our THB/FCD Account No.
(ตัดบัญชี เงินบาท/เงินตราตางประเทศของขาพเจาเลขที)่

Foreign Bank Charge(if any)is for
ผูรับภาระคาธรรมเนียมของธนาคารในตางประเทศ
Beneficiary’s A/C
Applicant’s A/C
(ผูร บั ประโยชน)
(ผูขอโอน)
Applicant’s Signature ลายมือชื่อของผูขอโอน

Cash (เงินสด)
Cheque No. (จายเช็คเลขที่)
Other (อื่นๆ)

I/We hereby authorize and give consent to debit my/our A/C mentioned above for amount and fee transferred without any further notice to me/us.I/We agree to give consent to any action performed by the Bank.Such action shall
be deemed to meet the intent of mine/ours and bind me/us in all respects.
(ขาพเจาตกลงทีจ่ ะมอบอํานาจและยินยอมใหหักบัญชีของขาพเจาดังกลาวขางตนตามจํานวนเงินและคาธรรมเนียมโอนเงินโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบกอน ขาพเจายินยอมวาการกระทําใดๆของธนาคารมีผลผูกพันขาพเจาและเปนการกระทําตาม
ประสงคของขาพเจาทั้งสิ้น)
I/We have read and agree to the conditions overleaf of this application and confirm the above information is true and correct.

(ขาพเจาไดอานและตกลงตามเงื่อนไขที่ระบุในดานหลังใบคําขอนี้และขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ)

For Bank use only (สําหรับเจาหนาทีธ่ นาคาร)
Customer Signature verify(รับรองลายมือชื่อลูกคา)

_________________________________________________________
__________________________________
Signature of account’s owner/applicant and company seal(if any)
(ลายมือชื่อเจาของบัญชี / ผูขอโอนและประทับตราบริษัท(ถามี)

Authorized Signature
(ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจ)

RM No.________________________
Rate___________________________
Ref.____________________________

สําหรับธนาคาร

เงือ่ นไข
๑.ในเงื่อนไขนี้ จะเรียกผูขอทําธุรกรรมที่ปรากฎชื่อในดานหนาของเอกสารนี้วา
”ลูกคา” และจะเรียกธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)วา “ธนาคาร”
๒.ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบในขอมูลทั้งปวงที่ลูกคาใหไวในดานหนาของเอกสาร
นี้หากเกิดความเสียหายใดๆแกลูกคาจากสาเหตุที่ธนาคารไดทําตามขอมูลที่ลูกคา
ใหไวธนาคารจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๓.ลูก คา ให คํ ารั บรองว าการทํา ธุ รกรรมครั้ ง นี้ จ ะไม เ ป น การกระทํ าใดๆที่ เ ป น
ความผิดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒และหาก
ธนาคารเห็นวาธุรกรรมของลูกคาเปนธุรกรรมที่อยูในขายตองรายงานตอทางการ
ตามกฎหมายดังกลาว ลูกคาจะใหความรวมมือกับธนาคารในการทํารายงานนั้น
๔.ธนาคารไมจําเปนตองรับผิดตอลูกคาในความเสียหาย ความลาชา หรือคาใชจาย
ที่เกิดจากเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุ มของธนาคารและ/หรือธนาคารตัวแทน
รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะขอขัดของของระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ขัดตอกฎหมายสนธิสัญญา การใชมาตรฐานกีดกันทางการคา หรือทางเศรษฐกิจ
ขององคการสหประชาชาติ หรือ กฎหมาย ขอบังคับที่รัฐบาลในประเทศที่ธนาคาร
ตัวแทน/ธนาคารตางประเทศที่เกี่ยวของตั้งอยู ประกาศใชบังคับ
๕.ถาเกิดความผิด พลาดที่ทําใหธุ รกรรมไมเป นผลสําเร็ จตามที่ก ลาวถึงในขอ๔
ขางตนและหากธนาคารตกลงที่จะรับซื้อเงินคืนธนาคารจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ที่ธนาคารใชอยูสําหรับการซื้อ ขณะที่มีการซื้อคืนนั้น
๖.ลูก คาจะตองชําระคาธรรมเนี ยมค าใช จ ายทั ้ง ปวงที ่ธนาคารเรี ยกเก็ บ รวมทั ้ง
คาใชจายอื่นๆที่ธนาคารในตางประเทศเรียกเก็บใหครบถวน
๗.ในกรณีที่ลูกคาชําระเงินในจํานวนที่ปรากฎในธุรกรรม และ/หรือ คาธรรมเนียม
และคาใชจายใดๆโดยใหธนาคารหักออกจากบัญชีของลูกคาที่มีอยูกับธนาคาร ถา
เปนบัญชีวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีใหถือวาจํานวนเงินและคาใชจายนี้เปนเงินกูเบิก
เงินเกินบัญชีเพิ่มเติม หากวาจํานวนเงินที ่จะหั กจากบั ญชีม ากกว าจํ านวนเงิ น ที ่
เหลืออยูใ นวงเงินกูเ บิกเงินเกินบัญชีหรือในกรณีเงินฝากธรรมดาเกินจํานวนเงิน
ฝากที่คงเหลืออยูใหถือวาจํานวนเงินที่เกินนี้เปนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีเกินวงเงิน
หรือเปนเงินกูเ บิก เงินเกินบัญชี แ ล วแตก รณี ซึ ่ง ลู ก ค าจะต องรั บผิ ดชอบในเงิ น
ดังกลาวตามขอกําหนดในสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีหรือตามคําขอเปดบัญชีเงินฝาก
ของลูกคาแลวแตกรณี
๘.คําขอโอนเงินที่ใหมีผลเปนการโอนในวันเดียวกันกับวันที่ทําการโอนนั้นจะตอง
อยูภายใตเงื่อนไขเรือ่ งเวลาทําการหรือเวลาเปด-ปดรับโอนเงินของธนาคารและ
ธนาคารที่รับโอนเงินดวยหากธนาคารไดรับคําขอโอนเงินหลังเวลาปดรับโอนเงิน
ธนาคารจะดําเนินการโอนในวันทําการถัดไป
๙.หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากคําสั่งใดๆของลูกคาอันเนื่องมาจากการสงคําสั่ง
ผานเครื่องโทรสารโดยความผิดพลาดหรือโดยปราศจากอํานาจของลูกคาเพื่อให
ธนาคารดํ า เนิ น การตามเอกสารคํ า ขอโอนเงิ น ไปต า งประเทศนี ้ลู ก ค า ตกลง
รับผิดชอบและชดใชคาเสียหายที่เ กิดจากเหตุดังกล าวตอธนาคารทันทีและโดย
ปราศจากขอโตแยงรวมทั้งคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใดๆที่ธนาคารตองจายไป
ดวย

CONDITIONS
1.In these conditions,the applicant there in is referred to as “ The
Customer” and TMB Bank Public Co Ltd as “ The Bank”
2.The Customer shall be liable for all the information given on the front
page of this document.If any damage is incurred as a result of The Bank
proceeding according to the facts given, The Bank shall have no
responsibility what so ever
3.The Customer hereby assures The Bank that, in making the transaction
herein mentioned, there shall be no act which can be construed as an
offence under the Money Laundering Act B.E.2542 and if The Bank
considers that the transaction carried out by the Customer is a
transaction the requires a report to be made under the said act, the
Customer will cooperate with The Bank in making such report.
4 The Bank shall not be liable toward the Customer for any loss,
damages, delay or any expenses arising out of any event beyond control
of the Bank and/or its correspondent banks, including without limited to,
disconnection or error of telecommunications, computer systems or any
prohibition or restriction of any conventions, trade or economic sanctions
of the UN or any laws, regulations of any government where the
correspondent banks located.
5.If there is an event that causes the transaction to be unsuccessful as
mentioned in 4 above, and if The Bank agrees to repurchase the amount
involved,The Bank will use the buying rate existing the time the exchange
occurred.
6.The Customer shall pay fees and expenses charged by The
Bank,including expenses charged by foreign banks in full.
7.In the event that The Customer pays the amount involved in the
transaction and/or fees or expenses by asking The Bank to debit the
amount from The Customer’s account with The Bank,and if such account
is an overdraft account,it shall be considered that the amount is an
additional overdrawn amount.If the amount to be debited from an
account is more than the overdraft limit or,in case of an ordinary deposit
account,more than the outstanding balance,it shall be considered that
the excess amount is an overdraft deposit account ,which ever the case
may be,for which The Customer will be responsible under the conditions
mentioned in the Overdraft Agreement or in the application to open an
account,as the case may be.
8.Application for the same day value transfer subject to the local
business hours or cut-off time of the correspondent banks or
beneficiary’s bank.If The Bank receives application after its cut-off
times,The Bank shall effect such transfer in the next banking day.
9.If damage is caused in case instruction through facsimile is sent
erroneously or without authority in executing transaction relating to such
transfer.The Customer shall immediately and unconditionally indemnify
The Bank for all causes which shall include expenses and charges paid
by The Bank.

