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แบบค ำขอโอนเงนิไปต่ำงประเทศ (Application for outward remittance) 
โปรดกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ (Please fill in using CAPITAL LETTERS in English language) 
ศนูยธ์ุรกิจต่างประเทศ/สาขา (Business center/Branch) วนัท่ี (Date ) 
1. รำยละเอียดผู้ใช้บริกำร (Applicant information)
   1.1 ชื่อผูใ้ชบ้รกิาร (Name of applicant) 
   1.2 ท่ีอยู่ (Address) 

   1.3 โทรศพัท ์(Tel. No.)   1.4 อเีมล (Email address) 
2. รำยละเอียดผู้รับเงิน (Beneficiary information)
    2.1 ชื่อผูร้บัเงิน (Beneficiary’s name) 
    2.2 ท่ีอยู่ผูร้บัเงิน (Address) 

    2.3 เลขท่ีบญัชีผูร้บัเงิน (Beneficiary’s account No. / IBAN No.) 
3. รำยละเอียดธนำคำรของผู้รับเงิน (Beneficiary’s bank information) 

4. รำยละเอียดกำรโอนเงิน (Payment information) 

    4.1 สกลุเงิน (Currency)           จ านวนเงิน (Transfer amount)    วนัท่ีโอนเงิน (Value date) 
    4.2 ขอ้มลูอตัราแลกเปล่ียน (Exchange rate) 

ประเภทอัตรำแลกเปลี่ยน สกุลเงิน 
(Currency) 

จ ำนวนเงิน 
(Amount) 

อัตรำแลกเปลี่ยน 
(Exchange rate) 

รหัสอ้ำงอิง 
(Reference No.) 

c    อตัราแลกเปล่ียน (Exchange rate) 
c    อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (Forward contract rate) 

    4.3 ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธนาคารต่างประเทศ ใหเ้รยีกเก็บจาก (Foreign bank charges are for the account of) 
         c    ผูร้บัเงิน (Beneficiary/Receiver)                       c    ผูข้อโอนเงิน (Applicant/Sender) 
    4.4 การช าระเงิน (Payment method)  

   c    ตดับญัชี เงินบาท / เงินตราต่างประเทศของขา้พเจา้ เลขท่ี (Debit my/our THB / FCD account No.) 
   c    ตดับญัชี Multi-currency เลขท่ี (Debit my Multi-currency account No.)         ตดัสกลุเงิน (Currency) 

5. วัตถุประสงคก์ำรโอนเงิน (Purpose of payment) ต้องมีเอกสำรประกอบกำรโอน (Documents required) 

c    ค่าสินค้านําเข้า (Cost of goods)      c    ค่าขนสง่สินค้า (Freight)      c   ค่าที่ปรึกษา (Consultant)      c   ค่าใช้จ่ายท่องเที�ยว (Travel & Tourism)    
      ค่าใช้จ่ายการศึกษา (Education expense)          วัตถุประสงคอื�นๆ โปรดระบุ

6. ลำยมือชื่อของผู้ขอใช้บริกำร (Applicant’s signature)
     ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ขา้พเจา้ไดร้ะบุไวด้งักล่าวขา้งตน้ถกูตอ้งและเป็นจริงทกุประการ โดยขา้พเจา้ตกลงที่จะมอบอ านาจและยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชีของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ตามจ านวนเงินและ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินโดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบก่อน นอกจากนี ้ขา้พเจา้ยินยอมว่าการกระท าใดๆ ของธนาคารมีผลผกูพนัขา้พเจา้และเป็นการกระท าตามความประสงคข์องขา้พเจา้ทั้งสิน้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดอ้่านเงื่อนไขที่
ระบุในดา้นหลงัค าขอนีแ้ลว้ ขา้พเจา้ตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงักล่าวรวมทัง้เงื่อนไขที่ธนาคารจะก าหนดแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมไปในภายหนา้ และตกลงว่าเงื่อนไขดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งขอค าขอนีด้ว้ย 
    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 account 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 is an integral part of this Application. 

     ลายมือช่ือเจา้ของบญัชี / ผูข้อใชบ้ริการ และประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 
  Signature of account’s owner / applicant and company seal (if any)  

ส าหรบัเจา้หนา้ที่ธนาคาร 
FOR BANK USE ONLY รบัรองลายมือชือ่ลกูคา้ ……………………… รหสัลกูคา้ ………………………  FX Rate ………..…… Time ………….. ลายมือชื่อผูร้บัมอบอ านาจ ……………………… 
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 3.1 ชื่อธนาคารผู้รับเงิน (Name of beneficiary’s bank)
 3.2 รหัสธนาคาร (SWIFT Code / Bank code)
3.3 สาขาและท�ีอย่ธูนาคารผูร้บัเงิน            

(Branch and address of beneficiary’s bank)

Type of exchange rate)
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เงื่อนไข 
1. ในเง่ือนไขนี ้จะเรียกผูข้อท าธุรกรรมที่ปรากฏชื่อในดา้นหนา้ของเอกสารนีว้่า “ลกูคา้” และจะเรียกธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ว่า “ธนาคาร” 

2. ลูกคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มูลทั้งปวงที่ลูกคา้ใหไ้วอ้นัเกี่ยวกับการขอโอนเงินไปต่างประเทศ ธนาคารไม่จ  าตอ้งรบัผิดใดๆ ต่อความเสียหาย อันเกิดจากการที่ธนาคารได้ท าตามความประสงคข์องลูกคา้และ/หรือขอ้มูลที่ลูกคา้ใหไ้วแ้ก่

ธนาคาร 

3. ลูกคา้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งปวงที่เกิดขึน้จากการโอนเงินไปต่างประเทศตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงค่าใชจ้่ายที่ธนาคารและธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ และลูกคา้ทราบดีว่า ธนาคารจะ

ด าเนินการโอนเงินต่อเมื่อไดร้บัช าระเงินค่าโอนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้ปวงจากลกูคา้ครบถว้นแลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีที่ลกูคา้ประสงคใ์หธ้นาคารหักเงินจากบญัชีเพื่อช าระเงินที่ขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ลกูคา้ยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีที่ระบุในแบบค าขอโอนเงินไปต่างประเทศนี ้ซึ่งหากบญัชีดงักล่าวเป็นบญัชีวงเงินกู้เบิก

เงินเกินบญัชี ใหถ้ือว่าจ านวนเงินและค่าใชจ้่ายนีเ้ป็นเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีเพิ่มเติม 

5. ธนาคารไม่จ  าเป็นตอ้งรบัผิดต่อลูกคา้ในความเสียหาย ความล่าชา้ หรือค่าใชจ้่ายที่เกิดจากเหตทุี่อยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคารและ/หรือธนาคารตวัแทน รวมทัง้แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้ขัดขอ้งของระบบส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร ์หรือ

ขดัต่อกฎหมายสนธิสญัญาการใชม้าตรฐานกีดกนั ทางการคา้ หรือทางเศรษฐกิจขององคก์ารสหประชาชาติ หรือ กฎหมาย ขอ้บงัคบัที่รฐับาลในประเทศที่ธนาคารตวัเเทน/ธนาคารต่างประเทศที่ เกี่ยวขอ้งตัง้อยู่ประกาศใชบ้งัคับ รวมไปถึงการ

ปลอมแปลง การฉอ้ฉล การจ่ายซ้ํา หรือขอ้ผิดพลาดใดๆ อนัเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลกูคา้ 

6. ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินได ้และธนาคารจะตอ้งคืนเงินแก่ลกูคา้ ธนาคารจะคืนเงินใหแ้ก่ลกูคา้โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนรบัซือ้ของธนาคารขณะที่มีการซือ้คืนนัน้ 

7. ลกูคา้ยินยอมชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร ในกรณีที่มีความเสียหาย ความรบัผิด การเรียกรอ้ง หรือค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเนื่องมาจากการยกเลิกการโอนเงิน 

8. ค าขอโอนเงินท่ีใหม้ีผลเป็นการโอนในวนัเดียวกันกับวนัที่ท าการโอนนั้นจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขเรื่องเวลาท าการหรือเวลาเปิด-ปิดรบัโอนเงินของธนาคารและธนาคารที่รับโอนเงินดว้ยหากธนาคารไดร้บัค าขอโอนเงินหลังเวลาปิดรบัโอนเงิน

ธนาคารจะด าเนินการโอนในวนัท าการถดัไป 

9. ลูกคา้ใหค้ ารบัรองว่าการท าธุรกรรมครัง้นีจ้ะไม่เป็นการกระท าใดๆที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552และหากธนาคารเห็นว่าธุรกรรมของลูกคา้เป็นธุรกรรมที่อยู่ในข่ายตอ้งรายงานต่อทางการตาม

กฎหมายดงักล่าว ลกูคา้จะใหค้วามรว่มมือกบัธนาคารในการท ารายงานนัน้ 

10. ในกรณีที่การโอนเงินมีวตัถปุระสงคป์ระเภทจ ากดัวงเงินธุรกรรม ลกูคา้ขอรบัรองว่าจ านวนเงินท่ีขอโอน ณ วนัท าธุรกรรมไม่เกินวงเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

11. ธนาคารสามารถปฏิเสธการโอนไดห้ากธนาคารเห็นว่าการโอนเงินนีเ้ป็นธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

12. ธนาคารสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขนีไ้ดโ้ดยปิดประกาศไว ้ณ ที่ท าการของธนาคาร

13. ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารตวัแทน (หากมี) ไมจ่  าเป็นตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ใดๆ ที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือ ขัน้ตอนของธนาคารผูร้บัเงิน หรือของ
ประเทศที่ธนาคารผูร้บัเงินตัง้อยู่
14. ในกรณีที่ลกูคา้ขอใหธ้นาคารโอนเงินใหก้บัผูร้บัเงินโดยที่ลกูคา้ยังมิไดท้ าการส่งมอบเงินท่ีตอ้งการโอนใหก้บัธนาคาร ลกูคา้ตกลงว่าการโอนเงินดังกล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องลกูคา้มีผลผกูพนัลกูคา้กบัธนาคาร โดยลกูคา้ตกลงช าระ
เงินตามจ านวนท่ีธนาคารไดจ้่ายใหแ้ก่ผูร้บัเงินคืนรวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นภายในวนัเดียวกนักับที่ธนาคารท าการโอนเงิน หากลกูคา้ผิดขอ้ตกลงลกูคา้ยินยอมเสียดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารใน
อตัราดอกเบีย้สงูสดุที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้ที่ผิดนดัช าระหนีห้รือผิดเง่ือนไขของจ านวนเงินท่ีธนาคารยงัไม่ไดร้บันบัแต่วนัท่ีธนาคารโอนเงินตามใบค าขอใหผู้ร้บัเงินจนถึงวนัท่ีลกูคา้ไดช้  าระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคารครบถว้นเสร็จสิน้ 
Conditions

1. In these conditions, the applicant herein is referred to as “The Customer" and TMBThanachart 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 fluctuations, laws, rules or regulations of the beneficiary bank or the country where 

the beneficiary bank is located. 

14. In the event that the Customer requests the Bank to proceed the remittance without firstly transferring such amount to the Bank, the Customer agrees that the remittance represents the Customer’s desire and shall 

constitute binding effect between the Customer and the Bank. The Customer agrees to pay the remitted amount as well as all fees and related expenses to the Bank that in full on the same day that the Bank has 

proceeded the remittance. If the Customer fails to make the payment, the Customer agrees to pay the interest to the Bank on the unpaid amount at a maximum interest rate announced by The Bank for charging customers

who are in default of payment or breach of conditions from the date that the Bank has proceed the remittance up until such the payment is paid in full by the Customer
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