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แบบคำขอโอนเง�นไปตางประเทศ

(Application for International Funds Transfer)

โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ (Please fill in using CAPITAL LETTERS in English language)

ศูนยธุรกิจตางประเทศ / สาขา
Business Center / Branch
1. รายละเอียดผูใชบร�การ (Applicant Information)
1.1 ชื่อผูใชบร�การ
Name of Applicant
1.2 ที่อยู
Address

วันที่
Date

1.3 โทรศัพท
Tel.No.
1.4 อีเมล
Email
2. รายละเอียดผูรับเง�น (Beneficiary Information)
2.1 ชื่อผูรับเง�น
Beneficiary’s Name
2.2 ที่อยูผูรับเง�น
Address
2.3 เลขที่บัญชีผูรับเง�น
Beneficiary’s Account No. / IBAN No.
3. รายละเอียดธนาคารของผูรับเง�น (Beneficiary’s Bank Information)
3.1 ชื่อธนาคารผูรับเง�น
Name of Beneficiary’s Bank
3.2 รหัสธนาคาร
SWIFT Code / Bank Code
3.3 สาขาและที่อยูธนาคารผูรับเง�น
Branch and Address of Beneficiary’s Bank
4. รายละเอียดการโอนเง�น (Payment Information)
4.1 สกุลเง�น
จำนวนเง�น
Currency
Transfer Amount
4.2 ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
Exchange rate
สกุลเง�น (Currency)
ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน (Type of Exchange Rate)
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward contract Rate)

วันที่โอนเง�น
Value Date
จำนวนเง�น (Amount)

ผูรับเง�น
4.3 คาธรรมเนียมที่เกิดจากธนาคารตางประเทศ ใหเร�ยกเก็บจาก
Beneficiary / Receiver
Foreign bank charges incurred are for account of
4.4 การชำระเง�น
ตัดบัญชี เง�นบาท / เง�นตราตางประเทศของขาพเจาเลขที่
Payment Method
Debit my / our THB / FCD Account No.
ตัดบัญชี Multi-Currency เลขที่
Debit my/our Multi-currency Account No.
5. วัตถุประสงคการโอนเง�น (Purpose of Payment) ตองมีสำเนาเอกสารประกอบการโอน
คาสินคานำเขา
คาขนสงสินคา
Cost of Goods
Freight
วัตถุประสงคอื่นๆ (โปรดระบุ)
Others Purpose (Please Specify)

คาที่ปร�กษา
Consultant

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

รหัสอางอิง (Reference No.)

ผูขอโอนเง�น
Applicant / Sender

คาใชจายการศึกษา
Education Expense

ตัดสกุลเง�น
Debit Currency THB
คาใชจายการทองเทียว
Travel & Tourism

6. ลายมือชื่อของผูขอใชบร�การ Applicant’s Signature
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ที่ขาพเจาไดระบุไวดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจร�งทุกประการ โดยขาพเจาตกลงที่จะมอบอำนาจและยินยอมใหธนาคารหักบัญชีของขาพเจาดังกลาวขางตนตามจำนวนเง�นและคา
ธรรมเนียมโอนเง�นโดยไมตอ งแจงใหขา พเจาทราบกอน นอกจากนี้ ขาพเจายินยอมวาการกระทำใดๆ ของธนาคารมีผลผูกพันขาพเจาและเปนการกระทำตามความประสงคของขาพเจาทัง้ สิน� ทัง้ นี้ ขาพเจาไดอา นเง�อ่ นไขทีร่ ะบุในดานหลัง
คำขอนี้แลว ขาพเจาตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเง�่อนไขดังกลาว รวมทั้งเง�่อนไขที่ธนาคารจะกำหนดแก ไขและ/หร�อเพ��มเติมตอไปในภายหนา และใหถือวาเง�่อนไขดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้ดวย
I/We hereby certify that all of the above information is true and correct in all respects. I/We hereby authorized and give consent to debit my/our A/C mentioned above for amount and fee transferred
without notice to me/us. In addition, I/We agree that any action performed by the Bank shall be deemed to meet the intent of mine/ours and bind me/us in all respects. I/We have read the conditions
overleaf of this application and agree to be bound by and comply with such conditions including any conditions to be further prescribed, amended and/or added in the future by the Bank and it shall be
deemed that such conditions shall be an integral part of this Application.

ลายมือชื่อเจาของบัญชี / ผูขอใชบร�การและประทับตราบร�ษัท(ถามี)
Signature of account’s owner/applicant and company seal (if any)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
For Bank use only

รับรองลายมือชื่อลูกคา
Customer Signature verify
รหัสลูกคา

FX Rate
Time

ลายมือชื่อผูรับมอบอำนาจ Authorized Signature
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เง�อ่ นไข
1. ในเง�อ่ นไขนี้ จะเร�ยกผูข อทำธุรกรรมทีป่ รากฎชือ่ ในดานหนาของเอกสารนีว้ า “ลูกคา” และจะเร�ยกธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วา “ธนาคาร”
2. ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบในขอมูลทั้งปวงที่ลูกคาใหไวอันเกี่ยวกับการขอโอนเง�นไปตางประเทศ ธนาคารไมจำตองรับผิดใดๆ ตอความเสียหาย
อันเกิดจากการที่ธนาคารไดทำตามความประสงคของลูกคาและ/หร�อขอมูลที่ลูกคาใหไวแกธนาคาร
3. ลูกคาตกลงชำระคาธรรมเนียมและ คาใชจายทั้งปวงที่เกิดข�้นจากการโอนเง�นไปตางประเทศตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยง
คาใชจายที่ธนาคารและธนาคารในตางประเทศเร�ยกเก็บ และลูกคาทราบดีวา ธนาคารจะดำเนินการโอนเง�นตอเมื่อไดรับชำระเง�นคาโอน
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งปวงจากลูกคาครบถวนแลวเทานั้น
4. ในกรณีทล่ี กู คาประสงคใหธนาคารหักเง�นจากบัญชีเพ�อ่ ชำระเง�นทีข่ อโอน คาธรรมเนียมและคาใชจา ยตางๆ ลูกคายินยอมใหธนาคารหักเง�นจาก
บัญชีที่ระบุในแบบคำขอโอนเง�นไปตางประเทศนี้ ซึ่งหากบัญชีดังกลาวเปนบัญชีวงเง�นกูเบิกเง�นเกินบัญชี ใหถือวาจำนวนเง�นและคาใชจายนี้เปน
เง�นกูเบิกเง�นเกินบัญชีเพ��มเติม
5. ธนาคารไมจำเปนตองรับผิดตอลูกคาในความเสียหาย ความลาชา หร�อคาใชจา ยทีเ่ กิดจากเหตุทอ่ี ยูน อกเหนือการควบคุมของธนาคารและ/หร�อ
ธนาคารตัวแทน รวมทัง้ แตไมจำกัดเฉพาะขอขัดของของระบบสือ่ สาร ระบบคอมพ�วเตอร หร�อขัดตอกฎหมายสนธิสญ
ั ญา การใชมาตรฐานกีดกัน
ทางการคา หร�อทางเศรษฐกิจขององคการสหประชาชาติ หร�อ กฎหมาย ขอบังคับที่รัฐบาลในประเทศที่ธนาคารตัวแทน/ธนาคารตางประเทศที่
เกี่ยวของตั้งอยูประกาศใชบังคับ รวมไปถึงการปลอมแปลง การฉอฉล การจายซ้ำ หร�อขอผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหร�อ
ประมาทเลินเลอของลูกคา
6. ในกรณีที่ไมสามารถโอนเง�นได และธนาคารจะตองคืนเง�นแกลูกคา ธนาคารจะคืนเง�นใหแกลูกคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร
ขณะที่มีการซื้อคืนนั้น
7. ลูกคายินยอมชดใชคา เสียหายใหแกธนาคาร ในกรณีทม่ี คี วามเสียหาย ความรับผิด การเร�ยกรอง หร�อคาใชจา ยใดๆ อันเนือ่ งมาจากการยกเลิก
การโอนเง�น
8. คำขอโอนเง�นทีใ่ หมผี ลเปนการโอนในวันเดียวกันกับวันทีท่ ำการโอนนัน้ จะตองอยูภ ายใตเง�อ่ นไขเร�อ่ งเวลาทำการหร�อเวลาเปด-ปดรับโอนเง�นของ
ธนาคารและธนาคารที่รับโอนเง�นดวยหากธนาคารไดรับคำขอโอนเง�นหลังเวลาปดรับโอนเง�นธนาคารจะดำเนินการโอนในวันทำการถัดไป
9. ลูกคาใหคำรับรองวาการทำธุรกรรมครั้งนี้จะไมเปนการกระทำใดๆที่เปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น พ.ศ.2552
และหากธนาคารเห็นวาธุรกรรมของลูกคาเปนธุรกรรมที่อยูในขายตองรายงานตอทางการตามกฎหมายดังกลาว ลูกคาจะใหความรวมมือกับ
ธนาคารในการทำรายงานนั้น
10. ในกรณีที่การโอนเง�นมีวัตถุประสงคประเภทจำกัดวงเง�นธุรกรรม ลูกคาขอรับรองวาจำนวนเง�นที่ขอโอน ณ วันทำธุรกรรมไมเกินวงเง�นตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
11. ธนาคารสามารถปฏิเสธการโอนได หากธนาคารเห็นวา การโอนเง�นนี้เปนธุรกรรมที่เกี่ยวของการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเง�น
หร�อการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการราย
12. ธนาคารสงวนสิทธิในการแกไขเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขนี้ได โดยปดประกาศไว ณ ที่ทำการของธนาคาร
13. ธนาคาร และ/หร�อ ธนาคารตัวแทน (หากมี) ไมจำเปนตองรับผิดชอบตอความสูญเสีย ความเสียหาย ความลาชาใดๆ ที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตรา ระเบียบ กฎเกณฑ หร�อ ขั้นตอนของธนาคารผูรับเง�น หร�อของประเทศที่ธนาคารผูรับเง�นตั้งอยู
CONDITIONS

1. In these conditions, the applicant herein is referred to as “The Customer” and TMB Bank Public Company Limited as “The Bank”.
2. The Customer shall be responsible for all the information given in relation to this outward remittance. The Bank shall not be liable
for any loss or damage incurred as a result of The Bank proceeding relying upon the information given by the Customer or the
Customer’s desire.
3. The Customer shall pay fees and expenses related to the outward remittance including without limitation to expenses charged by
The Bank and overseas banks. The Customer acknowledges that The Bank will proceed the remittance after it has received the
payment from The Customer in full.
4. In case where The Customer wishes to debit the remittance as well as fees and expense, The Customer consents to debit such
amount from the account specified in this application. If such account is an overdraft account, the remittance, fees, and expense
shall be considered as additional overdrawn amount.
5. 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, counterfeiting, fraud, repayment, or any other mistakes resulting from
The Customer’s intention or negligence.
6. In the event of unsuccessful remittance and the refund needs to be made, the Bank shall arrange for such refund to the Applicant
by using the Bank’s foreign currency exchange at the buying rate on the date of such refund.
7. The Customer shall be liable for any damages, claims, or expenses incurred to The Bank resulting from cancellation of the remittance.
8. Application for the same-day transfer shall be subject to the local business hours or transaction cut-off time of the correspondent
bank or beneficiary’s bank. If The Bank receives the application after its cut-off time, The Bank shall effect such transfer in the next
business day.
9. 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. If The Bank considers that the transaction carried out by The
Customer needs to be reported under the said Act, The Customer will cooperate with The Bank in report submission.
10. The Customer certifies that the remitted amount on the transaction is under the limit specified by the Bank of Thailand.
11. The Bank may refuse to proceed any remittance if it views that the transaction may be illegal or may relate to any money laundering
or financing of terrorism activity.
12. The Bank may, at its sole discretion, amend the Conditions and post the amendment at The Banks’s office.
13. The Bank and/or its correspondent bank (if any) shall not be liable for any loss, damage or delay caused by foreign exchange rate
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fluctuations, laws, rules or regulations of the beneficiary bank or the country where the beneficiary bank is located.

