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แบบค ำขอโอนเงินภำยในประเทศส ำหรับบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ 

(Application for FCD domestic funds transfer)

ศูนย์ธุรกิจต่ำงประเทศ 

Business center  

วันท่ี 

Date  

1. ประเภทรำยกำร (Transaction type) 

โอนเงินภำยในธนำคำรทหำรไทยธนชำต (Transfer to ttb account)  โอนเงินต่ำงธนำคำร (Interbank funds transfer) 

   โอนเงินไปบัญชี FCD หรือบัญชีเงินฝำกสกุลบำทของธนำคำร  

      (Transfer to FCD account or THB account) 

   โอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกสกุลบำท ไปบัญชี FCD ของธนำคำร 

  (Transfer from THB account to FCD account) 

   โอนเงินไปบัญชีเงินฝำกสกุลบำทต่ำงธนำคำร (BAHTNET) 

      Transfer to THB account with other bank (BAHTNET) 

*กรณีโอนเงินไปบัญชี FCD ต่ำงธนำคำร กรุณำใช้ OTT Application 

*In case of transfer to FCD account with other bank please use OTT Application

2. รำยละเอียดผู้ขอโอนเงิน (Applicant information) 

  2.1 ชื่อผู้ขอโอนเงิน (Applicant’s name) ……………………………………………………………………………..……..   โทรศัพท์ (Tel. No.) …………………………………………………….. 

  2.2 ท่ีอยู่ (Address) ……………………………………………………………………………………… 

  2.3 เลขท่ีบัตรประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง/เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร (National ID No./Passport No./Tax ID) ……………………………………………………………………… 

3. รำยละเอียดผู้รับเงินโอน (Beneficiary information)

  3.1 ชื่อผู้รับเงินโอน (Beneficiary’s name) ……………………………………………………………………………..……..   โทรศัพท์ (Tel. No.) …………………………………………………….. 

  3.2 ท่ีอยู่ (Address) ……………………………………………………………………………………… 

  3.3 ธนำคำร (Bank) ………………………………………………………………………………………   สำขำ (Branch) …………………………………………………………. 

  3.4 เลขท่ีบัญชีผู้รับเงินโอน (Beneficiary’s account No.) ……………………………………………………………………………………   สกุลเงิน (Currency) ………………………………………………… 

4. รำยละเอียดกำรโอนเงนิ (Information of transfer) 

จ ำนวนเงินท่ีต้องกำรโอน (Amount to be transferred) อัตรำแลกเปล่ียนกรณีท่ีมีกำรโอนต่ำงสกุลเงิน (Exchange rate) 

สกุลเงิน 

(Currency) 

จ ำนวนเงินท่ีต้องกำรโอน 

(Amount to be transferred) 

วันท่ีต้องกำรโอน 

(Value date) 

อัตรำแลกเปล่ียน 

(Exchange rate) 

รหัสอ้ำงอิง 

(Reference No.) 

  วิธีกำรช ำระเงินโอน (Method of payment)      

  วิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียม (Method of fee payment)  

  หักบัญชี ttb เลขที่ (Direct debit from ttb account No.)  

      หักบัญชี ttb เลขที่เดียวกับด้านบน (Same with above ttb account No.)  
       หักบัญชี ttb อื่นเลขที่ (Direct debit from other ttb account No.)

5. วัตถุประสงค์กำรโอนเงิน (Purpose of transfer)

ถอนจากบัญชี FCD เพื่อขายรับบาท
Withdraw from FCD account and exchange to THB (Code: 318143)

โอนระหว่างบัญชี FCD ของตนเอง

Transfer between my own FCD account (Code: 318144) 

โอนไปบัญชี FCD บุคคลอื�นหรือธุรกิจในเครือ
Transfer to another FCD account or affiliated company (Code: 318210)

โอนไปบัญชี FCD บุคคลอื�นเพื�อค่าสินค้าและบริการ
Transfer to another FCD account for cost of goods and service (Code: 318243) 
โอนไปบัญชี FCD บุคคลอื�นเพื�อการลงทุนในหลักทรัพย์
Transfer to another FCD account for investment in securities (318244)
โอนไปบัญชี FCD บุคคลอื�นเพื�อวัตถุประสงค์อื�น
Transfer to FCD account for other purposes (318245)

ซ�ือและฝากเงนิตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพ�ือค่าสินค้า 
Deposit foreign currency for cost of goods (Code: 318219) 
ซ�ือและฝากเงนิตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพ�ือค่าบรกิาร
Deposit foreign currency for cost of services (Code: 318220) 

ซื�อและฝากเงนิตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพ�ือการลงทุน
Deposit foreign currency for investment (Code: 318221)

ซ�อืและฝากเงินตราต่างประเทศเขา้บัญชี FCD เพื�อชําระเงนิกู้ยืม
Deposit foreign currency for repayment (Code: 318222) 

ซื�อและฝากเงนิตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพ�ือวัตถุประสงค์อื�น
Deposit foreign currency for other purpose (Code: 318223) 

6. ลำยมือชื่อของผู้ขอใช้บรกิำร (Applicant’s signature) 

ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำรหักบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจ ำนวนเงินท่ีขอโอนและค่ำธรรมเนียมโอนเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบก่อนล่วงหน้ำ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ

รำยละเอียดท่ีได้ให้ไว้ข้ำงต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นควำมจริงทุกประกำร ข้ำพเจ้ำยินยอมว่ำกำรกระท ำใดๆ ของธนำคำรมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำและเป็นกำรกระท ำตำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำท้ังส้ิน ข้ำพเจ้ำได้

อ่ำนและตกลงตำมข้อตกลงและเง่ือนไข ท่ีระบุในด้ำนหลังใบค ำขอน้ีทุกประกำร 

     I/We hereby authorize and consent the Bank to debit the amount to be transferred and fee form 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/out 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. 

  ลำยมือช่ือเจ้ำของบัญชี / ผู้ขอใช้บริกำร และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

  Signature of account’s owner / applicant and company seal (if any) …………………………………………………………….  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 

FOR BANK USE ONLY 

รับรองลำยมือช่ือลูกค้ำ …………………………………………….. 

รหัสลูกค้ำ …………………………………..  

ช่ือผู้ติดตอ่ (ลูกค้ำ) ……………………………………………… เบอร์โทร ………………………………… 

5. วัตถุประสงค์การโอนเงนิ (Purpose of transfer) 



2/2 

เงื่อนไขและข้อก ำหนด 

1. ในเงื่อนไขนี้ จะเรียกผู้ขอท ำธุรกรรมว่ำ “ลูกค้ำ” และจะเรียกธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) ว่ำ “ธนำคำร”

2. ลูกค้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลทั้งปวงที่ลูกค้ำให้ไว้กับธนำคำรอันเกี่ยวกับกำรขอโอนเงินในกำรนี้ลูกค้ำตกลงว่ำ 

2.1 เลขที่บัญชีของผู้รับเงินโอนที่ระบุในค ำขอโอนเงินฉบับนี้เป็นสำระส ำคัญของค ำขอโอนเงิน ธนำคำรสำมำรถโอนเงินตำมเลขที่บัญชีดังกล่ำวได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบชื่อผู้รับเงินโอน

          หรือข้อมูลอ่ืนใดเพ่ิมเติม  

    2.2 หำกธนำคำรได้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ระบุในค ำขอโอนเงินนี้ ธนำคำรไม่จ ำเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้ำในควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ำ ควำมผิดพลำด ควำมขำดตกบกพร่อง หรือเหตุใดๆ 

          ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร รวมทั้งแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ำระบบส่ือสำร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือขัดต่อกฎหมำยสนธิสัญญำ     

          กำรใช้มำตรฐำนกีดกันทำงกำรค้ำ หรือทำงเศรษฐกิจขององค์กำรสหประชำชำติ หรือ กฎหมำย ข้อบังคับที่รัฐบำลในประเทศที่ธนำคำรตัวแทน/ธนำคำรต่ำงประเทศที่     

          เกี่ยวข้องต้ังอยู่ประกำศใช้บังคับ รวมไปถึงกำรปลอมแปลง กำรฉ้อฉลกำรจ่ำยซ้ำ หรือข้อผิดพลำดใดๆ อันเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของลูกค้ำ เว้นแต่ควำมล่ำช้ำ  

          ควำมผิดพลำด หรือควำมขำดตกบกพร่องนั้นเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร ซึ่งเป็นกรณีที่ธนำคำรจะต้องรับผิดชอบ โดยลูกค้ำตกลงว่ำ  

          ควำมรับผิดชอบของธนำคำรตำมค ำขอโอนเงินนี้จ ำกัดอยู่เพียงไม่เกินจ ำนวนเงินที่ขอโอนตำมที่ระบุในค ำขอโอนเงินนี้  

3. ลูกค้ำตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงที่เกิดข้ึนจำกกำรโอนเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงค่ำใช้จ่ำยที่ธนำคำรและธนำคำรปลำยทำงเรียกเก็บ และลูกค้ำทรำบดีว่ำธนำคำรจะ

ด ำเนินกำรโอนเงินต่อเมื่อได้รับแบบค ำขอและเอกสำรประกอบที่มีรำยละเอียดครบถ้วนและลงนำมโดยถูกต้อง และเมื่อธนำคำรสำมำรถหักบัญชีเงินฝำกตำมจ ำนวนเงินที่ลูกค้ำขอโอน และได้รับ

ช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงจำกลูกค้ำครบถ้วนแล้วเท่ำนั้น ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินเป็นไปตำมประกำศของธนำคำร 

4. ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์ให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเพ่ือช ำระเงินที่ขอโอน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ลูกค้ำยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีที่ระบุในแบบค ำขอโอนเงินภำยในประเทศ

ส ำหรับบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศนี้ 

5. หำกธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอโอนเงินนั้นได้ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ที่มิใช่ควำมบกพร่องหรือควำมผิดของธนำคำร 

5.1 ธนำคำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบในวันที่ทรำบผลว่ำไม่สำมำรถโอนเงินได้ หรือภำยในวันท ำกำรธนำคำรถัดไ 

5.2 หำกธนำคำรจะต้องคืนเงินแก่ลูกค้ำ ธนำคำรจะใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินที่ธนำคำรใช้อยู่ส ำหรับกำรซื้อ vณะที่มีกำรซื้อคืนนั้นหำกธนำคำรไม่แจ้งข้อผิดพลำดใดๆ

          ให้ถือว่ำกำรโอนเงินนั้นถูกต้อง และให้ถือว่ำค ำขอโอนเงินนี้ เป็นหลักฐำนกำรโอนเงินส ำหรับลูกค้ำ  

6. กรณีลูกค้ำประสงค์จะยกเลิกค ำส่ังโอนเงิน ลูกค้ำจะต้องยื่นค ำขอยกเลิกพร้อมใบเสร็จรับเงินต่อธนำคำรเพ่ือให้ธนำคำรด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรโอนเงินดังกล่ำว ซึ่งค ำส่ังยกเลิกจะต้อง

กระท ำภำยในวันเดียวกับค ำขอโอนเงินและภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนั้น ในกำรนี้ ลูกค้ำตกลงว่ำธนำคำรจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน และลูกค้ำยินยอมรับผิดชอบค่ำเสียหำย

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดแก่ธนำคำรอันเนื่องจำกกำรยกเลิกค ำส่ังโอนเงินดังกล่ำว 

7. ค ำขอโอนเงินที่ให้มีผลเป็นกำรโอนในวันเดียวกันกับวันที่ท ำกำรโอนนั้นจะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขเรื่องเวลำท ำกำรหรือเวลำเปิด-ปิดรับโอนเงินของธนำคำรและธนำคำรที่รับโอนเงินด้วย หำก

ธนำคำรได้รับค ำขอโอนเงินหลังเวลำปิดรับโอนเงินธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนในวันท ำกำรถัดไป 

8. ลูกค้ำให้ค ำรับรองว่ำกำรท ำธุรกรรมครั้งนี้จะไม่เป็นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ลูกค้ำตกลงว่ำ 

8.1 ธนำคำรสำมำรถปฏิเสธกำรโอนได้ หำกธนำคำรเห็นว่ำ กำรโอนเงินนี้เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย กำรฟอกเงิน

          หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

    8.2 หำกธนำคำรเห็นว่ำธุรกรรมทองลูกค้ำเป็นธุรกรรมที่อยู่ในข่ำยต้องรำยงำนต่อทำงกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว ลูกค้ำจะให้ควำมร่วมมือกับธนำคำรในกำรท ำรำยงำนนั้น 

9. ลูกค้ำตกลงปฏิบัติตำมเงื่อนไข กฎ ระเบียบของธนำคำรที่มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ท ำค ำขอโอนเงินนี้ รวมทั้งที่ธนำคำรจะก ำหนดข้ึนในภำยหน้ำ และกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่

เกี่ยวข้องกับกำรโอนเงินนี้ทุกประกำร ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรโอนเงินมีวัตถุประสงค์ประเภทจ ำกัดวงเงินธุรกรรม ลูกค้ำขอรับรองว่ำจ ำนวนเงินที่ขอโอน ณ วันท ำธุรกรรมไม่เกินวงเงินตำมที่ธนำคำร

แห่งประเทศไทยก ำหนด 

10. ธนำคำรสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไหนี้ได้โดยปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำรของธนำคำร หรือเว็บไซต์ของธนำคำร (https://www.ttbbank.com) 

Terms and conditions 

1. In this Terms and Conditions, the applicant herein shall be referred to as the "Customer" and TMBThanachart 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 refunded 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.ttbbank.com).

https://www.ttbbank.com/
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