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แบบคำขอโอนเง�นภายในประเทศสำหรับบัญชีเง�นฝากเง�นตราตางประเทศ
(Application for FCD Domestic Funds Transfer)

วันที่ (Date)

ศูนยธุรกิจตางประเทศ (Business Center)
โอนเง�นภายในธนาคารทหารไทย (Transfer to TMB Account)
ประเภทรายการ

Transaction Type

โอนเง�นตางธนาคาร (Interbank funds Transfer)

โอนเง�นไปบัญชี FCD หร�อ บัญชีเง�นฝากสกุลบาทของธนาคาร
Transfer to FCD account or THB Baht account
โอนเง�นจากบัญชีเง�นฝากสกุลบาท ไปบัญชี FCD ของธนาคาร
Transfer from THB account to FCD account

โอนเง�นไปบัญชีเง�นฝากสกุลบาทตางธนาคาร (BAHTNET)
Transfer to THB account with other bank (BAHTNET)
*กรณีโอนเง�นไปบัญชี FCD ตางธนาคาร กรุณาใช OTT Application
*In case of transfer to FCD account with other bank please use OTT Application

ขอมูลผูขอโอนเง�น (Applicant Info.)
ชื่อผูขอโอนเง�น (Applicant’s Name)

โทรศัพท (Tel. No.)

ที่อยู (Address)
เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษีอากร (National ID No. / Passport No. / Tax ID)

ขอมูลผูรับเง�นโอน (Beneficiary Info.)
ชื่อผูรับเง�นโอน (Beneficiary Name)

โทรศัพท (Tel. No.)

ที่อยู (Address)
ธนาคาร (Bank)

สาขา (Branch)

เลขที่บัญชีผูรับเง�นโอน (A/C No. of Receiver/Beneficiary)

สกุลเง�น (Currency)

จำนวนเง�นที่ตองการโอน (Amount to be transferred)
สกุลเง�น
(Currency)

จำนวนเง�นที่ตองการโอน
(Amount to be transferred)

USD

อัตราแลกเปลี่ยนกรณีที่มีการโอนตางสกุลเง�น (Exchange rate)
วันที่ที่ตองการโอน
(Value date)

อัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange rate)

รหัสอางอิง
(Reference)

USD

ว�ธีการชำระเง�นโอน (Method of Payment)

หักบัญชี TMB เลขที่ (Direct debit from TMB A/C NO.)

ว�ธีการชำระคาธรรมเนียม (Method of Fee Payment)

หักบัญชี TMB เลขที่ (Direct debit from TMB A/C NO.)

วัตถุประสงคการโอนเง�น (Purpose of Transfer)
ซื้อและฝากเง�นตราตางประเทศเขาบัญชี FCD เพ�่อชำระคาสินคา
Deposit foreign currency for cost of goods (Code : 318219)
ซื้อและฝากเง�นตราตางประเทศเขาบัญชี FCD เพ�่อชำระคาบร�การ
Deposit foreign currency for cost of services (Code : 318220)
ซื้อและฝากเง�นตราตางประเทศเขาบัญชี FCD เพ�่อการลงทุน
Deposit foreign currency for investment (Code : 318221)
ซื้อและฝากเง�นตราตางประเทศเขาบัญชี FCD เพ�่อชำระเง�นกูยืม
Deposit foreign currency for repayment (Code : 318222)
ซื้อและฝากเง�นตราตางประเทศเขาบัญชี FCD เพ�่อวัตถุประสงคอื่น
Deposit foreign currency for others purpose (Code : 318223)

ถอนจากบัญชี FCD เพ�่อขายและรับเปนเง�นบาท
Withdraw from FCD account and exchange to THB (Code : 318143)
โอนเขาบัญชี FCD ของตนเอง
Transfer between my own FCD accounts (Code : 318144)
โอนเขาบัญชี FCD ธุรกิจในเคร�อ
Transfer to FCD account of an affiliate (Code : 318145)
โอนเขาบัญชี FCD ของบุคคลอื่น
Transfer to FCD account of a third person (Code : 318210)

ลายมือชื่อของผูโอน (Applicant’s Signature)
ขาพเจาตกลงและยินยอมใหธนาคารหักบัญชีเง�นฝากของขาพเจาดังกลาวขางตนตามจำนวนเง�นทีข่ อโอนและคาธรรมเนียมโอนเง�นโดยไมตอ งแจงใหขา พเจาทราบกอนลวงหนา ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ ไดให
ไวขา งตนถูกตอง ครบถวน และเปนความจร�งทุกประการ ขาพเจายินยอมวาการกระทำใดๆ ของธนาคาร มีผลผูกพันขาพเจาและเปนการกระทำตามประสงคของขาพเจาทัง้ สิน� ขาพเจาไดอา นและตกลงตามขอตกลงและเง�อ่ นไข
ทีร่ ะบุในดานหลังใบคำขอนีท้ กุ ประการ
I/We hereby authorize and consent the Bank to debit the amount to be transferred and fee from my/our aforementioned account without prior notice. I/We certify that the details given
above are true, correct, and complete. /I/We agree that any action performed by the Bank represents my/our intention and shall be binding me/us in all respects. I/We have thoroughly read and
agree to the terms and conditions stated on the back of this application.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank use only
รับรองลายมือชื่อลูกคา Customer Signature verify
ชื่อ

โทร.

รหัสลูกคา

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

ชื่อผูติดตอ (ลูกคา)

โทร.
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เง�่อนไขและขอกำหนด
1. ในเง�่อนไขนี้ จะเร�ยกผูขอทำธุรกรรมวา“ลูกคา” และจะเร�ยกธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วา “ธนาคาร”
2. ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบในขอมูลทั้งปวงที่ลูกคาใหไวกับธนาคารอันเกี่ยวกับการขอโอนเง�น ในการนี้ ลูกคาตกลงวา
2.1 เลขที่บัญชีของผูรับเง�นโอนที่ระบุในคำขอโอนเง�นฉบับนี้เปนสาระสำคัญของคำขอโอนเง�น ธนาคารสามารถโอนเง�นตามเลขที่บัญชีดังกลาวได โดยไมตองตรวจสอบชื่อ
ผูรับเง�นโอน หร�อขอมูลอื่นใดเพ��มเติม
2.2 หากธนาคารไดปฏิบตั ติ ามรายละเอียดทีร่ ะบุในคำขอโอนเง�นนี้ ธนาคารไมจำเปนตองรับผิดตอลูกคาในความเสียหาย ความลาชา ความผิดพลาด ความขาดตกบกพรอง
หร�อเหตุใดๆ ทีอ่ ยูน อกเหนือการควบคุมของธนาคาร รวมทัง้ แตไมจำกัดเฉพาะขอขัดของของระบบไฟฟาระบบสือ่ สาร ระบบคอมพ�วเตอร หร�อขัดตอกฎหมายสนธิสญ
ั ญา
การใชมาตรฐานกีดกันทางการคา หร�อทางเศรษฐกิจขององคการสหประชาชาติ หร�อ กฎหมาย ขอบังคับที่รัฐบาลในประเทศที่ธนาคารตัวแทน/ธนาคารตางประเทศที่
เกี่ยวของตั้งอยูประกาศใชบังคับ รวมไปถึงการปลอมแปลง การฉอฉล การจายซ้ำ หร�อขอผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหร�อประมาทเลินเลอของลูกคา
เวนแตความลาชา ความผิดพลาด หร�อความขาดตกบกพรองนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หร�อประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร ซึ่งเปนกรณีที่ธนาคารจะ
ตองรับผิดชอบ โดยลูกคาตกลงวา ความรับผิดชอบของธนาคารตามคำขอโอนเง�นนี้จำกัดอยูเพ�ยงไมเกินจำนวนเง�นที่ขอโอนตามที่ระบุในคำขอโอนเง�นนี้
3. ลูกคาตกลงชำระคาธรรมเนียม คาใชจายทั้งปวงที่เกิดข�้นจากการโอนเง�น ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยงคาใชจายที่ธนาคารและธนาคารปลายทางเร�ยกเก็บ และลูกคาทราบดีวา
ธนาคารจะดำเนินการโอนเง�นตอเมือ่ ไดรบั แบบคำขอและเอกสารประกอบทีม่ รี ายละเอียดครบถวนและลงนามโดยถูกตอง และเมือ่ ธนาคารสามารถหักบัญชีเง�นฝากตามจำนวน
เง�นที่ลูกคาขอโอน และไดรับชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งปวงจากลูกคาครบถวนแลวเทานั้น ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการโอนเง�นเปนไปตามประกาศของธนาคาร
4. ในกรณีทล่ี กู คาประสงคใหธนาคารหักเง�นจากบัญชีเพ�อ่ ชำระเง�นทีข่ อโอน คาธรรมเนียมและคาใชจา ยตางๆ ลูกคายินยอมใหธนาคารหักเง�นจากบัญชีทร่ี ะบุในแบบคำขอโอนเง�น
ภายในประเทศสำหรับบัญชีเง�นฝากเง�นตราตางประเทศนี้
5. หากธนาคารไมสามารถดำเนินการตามคำขอโอนเง�นนั้นได ไมวาเพราะเหตุใดๆ ที่มิใชความบกพรองหร�อความผิดของธนาคาร
5.1 ธนาคารจะแจงใหลูกคาทราบในวันที่ทราบผลวาไมสามารถโอนเง�นได หร�อภายในวันทำการธนาคารถัดไป
5.2 หากธนาคารจะตองคืนเง�นแกลกู คา ธนาคารจะใชอตั ราแลกเปลีย่ นเง�นทีธ่ นาคารใชอยูส ำหรับการซือ้ ขณะทีม่ กี ารซือ้ คืนนัน้
หากธนาคารไมแจงขอผิดพลาดใดๆ ใหถอื วาการโอนเง�นนั้นถูกตอง และใหถือวาคำขอโอนเง�นนี้ เปนหลักฐานการโอนเง�นสำหรับลูกคา
6. กรณีลูกคาประสงคจะยกเลิกคำสั่งโอนเง�น ลูกคาจะตองยื่นคำขอยกเลิกพรอมใบเสร็จรับเง�นตอธนาคารเพ�่อใหธนาคารดำเนินการยกเลิกรายการโอนเง�นดังกลาว ซึ่งคำสั่ง
ยกเลิกจะตองกระทำภายในวันเดียวกับคำขอโอนเง�นและภายในระยะเวลาทีธ่ นาคารกำหนดเทานัน้ ในการนี้ ลูกคาตกลงวาธนาคารจะไมคนื คาธรรมเนียมการโอนเง�น และลูกคา
ยินยอมรับผิดชอบคาเสียหาย คาใชจายใดๆ ที่เกิดแกธนาคารอันเนื่องจากการยกเลิกคำสั่งโอนเง�นดังกลาว
7. คำขอโอนเง�นที่ใหมีผลเปนการโอนในวันเดียวกันกับวันที่ทำการโอนนั้นจะตองอยูภายใตเง�่อนไขเร�่องเวลาทำการหร�อเวลาเปด-ปดรับโอนเง�นของธนาคารและธนาคารที่รับโอน
เง�นดวย หากธนาคารไดรับคำขอโอนเง�นหลังเวลาปดรับโอนเง�นธนาคารจะดำเนินการโอนในวันทำการถัดไป
8. ลูกคาใหคำรับรองวาการทำธุรกรรมครั้งนี้จะไมเปนการกระทำใดๆ ที่เปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น ลูกคาตกลงวา
8.1 ธนาคารสามารถปฏิเสธการโอนได หากธนาคารเห็นวา การโอนเง�นนี้เปนธุรกรรมที่เกี่ยวของการกระทำความผิดตามกฎหมาย การฟอกเง�น หร�อการสนับสนุนทาง
การเง�นแกการกอการราย
8.2 หากธนาคารเห็นวาธุรกรรมของลูกคาเปนธุรกรรมทีอ่ ยูใ นขายตองรายงานตอทางการตามกฎหมายดังกลาว ลูกคาจะใหความรวมมือกับธนาคารในการทำรายงานนัน้
9. ลูกคาตกลงปฏิบัติตามเง�่อนไข กฏ ระเบียบของธนาคารที่มีผลใชบังคับ ณ วันที่ทำคำขอโอนเง�นนี้ รวมทั้งที่ธนาคารจะกำหนดข�้นในภายหนา และกฎระเบียบของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการโอนเง�นนี้ทุกประการ ทั้งนี้ ในกรณีที่การโอนเง�นมีวัตถุประสงคประเภทจำกัดวงเง�นธุรกรรม ลูกคาขอรับรองวาจำนวนเง�นที่ขอโอน ณ วันทำ
ธุรกรรมไมเกินวงเง�นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
10. ธนาคารสงวนสิทธิในการแกไขเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขนี้ได โดยปดประกาศไว ณ ที่ทำการของธนาคาร หร�อเว็บไซตของธนาคาร (https://www.tmbbank.com)

TERMS AND CONDITIONS

1. In this Terms and Conditions, the applicant herein shall be referred to as the “Customer” and TMB Bank Public Company Limited shall be referred to
as the “Bank”.
2. The Customer shall be responsible for all information given to the Bank in relation to this remittance. The Customer agrees that:
2.1 the account number of the transferee stated herein is material substance of this remittance application. The Bank may rely on such account number
without any verification of the transferee’s name or any other details; and
2.2 if the Bank proceeds with the details specified herein, the Bank shall not be liable toward the Customer for any loss, damage, delay, incompleteness,
any other causes beyond control of the Bank including without limitation to disconnection or error of electric system, telecommunications system,
or computer systems, or any prohibition or restriction by 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. Except for any delay or error arising out of fraud or gross negligence, the Customer agrees that the Bank’s liability shall
be capped at the amount stated on this application.
3. The Customer shall pay fees and expenses related to the remittance including without limitation to expenses charged by the Bank and corresponding
banks. The Customer acknowledges that the Bank will proceed the remittance after it has received the complete and executed application including
supporting documents debiting full payment of the transferred amount and receiving payment of fees from the Customer’s accounts. The remittance
fee shall be as announced by the Bank.
4. In case where the Customer wishes to debit the remitted amount, fees and expense from its account, the Customer hereby consents that the Bank may
directly debit such amount from the account specified in this application.
5. In the event of unsuccessful remittance which is not caused by the Bank:
5.1 the Bank shall inform the Customer on the date that it becomes aware of such unsuccessful remittance or the following business day; and
5.2 If the Bank needs to be refund such remitted amount to the Customer, the Bank shall use the Bank’s buying rate existing at the time of exchange.
If the Bank does not inform the Customer about error, it shall be deemed that the remittance is correct and this application shall be deemed to be an
evidence of remittance for the Customer.
6. If the Customer wishes to cancel the remittance, the Customer shall submit the application for cancellation and deliver the receipt to the Bank on the
same day as the remittance application and within the period specified by the Bank. In this regard, it agrees that the Bank shall not refund the remittance
fee and the Customer shall be liable for any damages, claims, or expenses incurred to the Bank resulting from cancellation of the remittance.
7. Application for the same-day transfer shall be subject to the local business hours or transaction cut-off time of the correspondent bank. If the Bank
receives the application after its cut-off time, the Bank shall proceed such transfer in the next business day.
8. The Customer hereby warrants to the Bank that entering into this transaction is not in violation of the money laundering laws. The Customer agrees that:
8.1 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; and
8.2 If the Bank considers that the transaction carried out by the Customer falls under criminal offence under money laundering or terrorism which
requires reporting to incumbent authorities, the Customer will cooperate with the Bank in such reporting.
9. The Customer shall comply with conditions, rules, and policies announced by the Bank including those to be announced in the future and further agrees
to comply with the regulations of the Bank of Thailand governing this remittance. If the remitted amount is restricted by laws, the Customers undertakes
that the remitted amount is under the limit specified by the Bank of Thailand.
10. The Bank may, at its sole discretion, amend the Conditions by publishing at the Banks’s office or the Bank’s website (https://www.tmbbank.com).
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