
 

 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการ 

บริการโอนเงนิไปต่างประเทศ ททีบีี (ttb outward remittance : OTT) 

ลักษณะผลิตภัณฑ ์

 

  บรกิารโอนเงินออกไปตา่งประเทศเพื่อช าระคา่สินคา้ บรกิารและวตัถปุระสงคอ์ื่น  ๆ ผ่านระบบ SWIFT หรือดราฟต์

ต่างประเทศ เหมาะส าหรบัผูน้  าเขา้ที่จะช าระเงินคา่สินคา้ใหผู้ส่้งออก หรือผูท้ี่ตอ้งการโอนเงินออกไปต่างประเทศในกรณีต่าง  ๆ 

ที่ไม่ใช่คา่สินคา้ เช่น การโอนเงินไปช าระค่าเล่าเรียนบตุรในต่างประเทศหรือการช าระดอกเบีย้เงินกูจ้ากต่างประเทศ เป็นตน้ 

หลักเกณฑท์ั่วไป 

1. ลกูคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูทัง้ปวงที่ลกูคา้ใหไ้วอ้นัเก่ียวกบัการขอโอนเงินไปต่างประเทศ ธนาคารไมจ่ าตอ้งรบัผิดใด ๆ 

ต่อความเสียหาย อนัเกิดจากการที่ธนาคารไดท้ าตามความประสงคข์องลกูคา้และ/หรือขอ้มลูที่ลกูคา้ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร  

2. ลกูคา้ตกลงช าระคา่ธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทัง้ปวงที่เกิดขึน้จากการโอนเงินไปตา่งประเทศตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใชจ้่ายที่ธนาคารและธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ และลกูคา้ทราบดีวา่ ธนาคารจะด าเนินการโอนเงิน

ต่อเมื่อไดร้บัช าระเงินคา่โอนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทัง้ปวงจากลกูคา้ครบถว้นแลว้เทา่นัน้  

3. ในกรณีที่ลกูคา้ประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชเีพื่อช าระเงนิท่ีขอโอน ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ลกูคา้ยินยอม

ใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีที่ระบใุนแบบค าขอโอนเงินไปตา่งประเทศนี ้ซึ่งหากบญัชีดงักล่าวเป็นบญัชีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 

ใหถื้อวา่จ านวนเงินและค่าใชจ้า่ยนีเ้ป็นเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชเีพิ่มเติม  

4. ธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งรบัผิดตอ่ลกูคา้ในความเสียหาย ความลา่ชา้ หรือคา่ใชจ้า่ยที่เกิดจากเหตทุี่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของธนาคารและ/หรือธนาคารตวัแทน รวมทัง้แต่ไมจ่ ากดัเฉพาะขอ้ขดัขอ้งของระบบส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร ์หรือขดัต่อ

กฎหมายสนธิสญัญาการใชม้าตรฐานกีดกนั ทางการคา้ หรือทางเศรษฐกิจขององคก์ารสหประชาชาติ หรือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั

ที่รฐับาลในประเทศที่ธนาคารตวัเเทน/ธนาคารต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งตัง้อยู่ประกาศใชบ้งัคบั รวมไปถึงการปลอมแปลง การฉอ้

ฉล การจ่ายซ า้ หรือขอ้ผิดพลาดใด ๆ อนัเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลกูคา้  

5. ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินได ้และธนาคารจะตอ้งคืนเงินแกล่กูคา้ ธนาคารจะคืนเงินใหแ้ก่ลกูคา้โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนรบั

ซือ้ของธนาคารขณะท่ีมีการซือ้คนืนัน้  

6. ลกูคา้ยินยอมชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ธนาคาร ในกรณีที่มคีวามเสียหาย ความรบัผิด การเรียกรอ้ง หรือค่าใชจ้า่ยใด ๆ อนั

เนื่องมาจากการยกเลิกการโอนเงนิ  



 

 

7. ค าขอโอนเงินท่ีใหม้ีผลเป็นการโอนในวนัเดยีวกนักบัวนัท่ีท าการโอนนัน้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไปเรื่องเวลาท าการหรือเวลา

เปิด-ปิดรบัโอนเงินของธนาคารและธนาคารท่ีรบัโอนเงินดว้ย หากธนาคารไดร้บัค าขอโอนเงินหลงัเวลาปิดรบัโอนเงินธนาคารจะ

ด าเนินการโอนในวนัท าการถดัไป  

8. ลกูคา้ใหค้  ารบัรองวา่การท าธุรกรรมครัง้นีจ้ะไม่เป็นการกระท าใด ๆ ที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ.2552และหากธนาคารเห็นว่าธุรกรรมทองลกูคา้เป็นธุรกรรมที่อยู่ในขา่ยตอ้งรายงานต่อทางการตามกฎหมาย

ดงักล่าว ลกูคา้จะใหค้วามรว่มมอืกบัธนาคารในการท ารายงานนัน้  

9. ในกรณีที่การโอนเงินมวีตัถปุระสงคป์ระเภทจ ากดัวงเงินธุรกรรม ลกูคา้ขอรบัรองว่าจ านวนเงินท่ีขอโอน ณ วนัท าธุรกรรมไม่

เกินวงเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

10. ธนาคารสามารถปฏิเสธการโอนไดห้ากธนาคารเห็นวา่การโอนเงินนีเ้ป็นธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งการกระท าความผิดตาม

กฎหมายฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

11. ธนาคารสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขนีไ้ดโ้ดยปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของธนาคาร  

12. ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารตวัแทน (หากม)ี ไม่จ าเป็นตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความลา่ชา้ใด ๆ ที่

เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรือ ขัน้ตอนของธนาคารผูร้บัเงิน หรือของประเทศที่

ธนาคารผูร้บัเงินตัง้อยู่ 

อัตราดอกเบีย้ / ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมมาตรฐานของการโอนเงินออกไปตา่งประเทศ รายการละ 450 บาทเมื่อลกูคา้ท ารายการผ่านสาขาและศนูยธ์ุรกิจ 
และรายการละ 300 บาทเมื่อลกูคา้ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส ์ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ,แอป ทีทีบี 
บิส ทชั (ttb biz touch application) และแอป ทีทีบี ทชั  (ttb touch application) อย่างไรก็ตามผูร้บัเงินปลายทางจะรบัไม่เต็ม
จ านวน เนื่องจากถกูหกัค่าธรรมเนียมจากธนาคารปลายทาง กรณีผูโ้อนตอ้งการใหธ้นาคารผูร้บัเงินปลายทางรบัเงินเต็มจ านวน 
ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียมเพิม่ ดงันี ้ 

สกลุ GBP  คิดเพิ่ม 1,000 บาท 

สกลุ  JPY   คิดเพิ่ม 0.05 % ของจ านวนเงินท่ีขอโอน ขัน้ต ่า  JPY 5,000 

สกลุ  USD  และสกลุอื่น  ๆ คิดเพิ่ม 750 บาท  

Guarantee OUR คิดเพิ่ม 1,050 บาท (เฉพาะสกลุ USD เท่านัน้) 

 



 

 

ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนของททีบีี 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ต่างประเทศ 
Charge BEN รายการละ 450 บาท ผ่านสาขาและ

ศนูยธ์ุรกิจ 
หรือรายการละ 300 บาท ผ่านทีทีบี 
บิสสิเนสคลิก (ttb business click) 
,แอป ทีทีบี บิส ทชั (ttb biz touch 
application) และแอป ทีทีบี ทชั  
(ttb touch application) 

- 

Charge OUR รายการละ 450 บาท ผ่านสาขาผ่าน
ศนูยธ์ุรกิจ 
หรือรายการละ 300 บาท ผ่านทีทีบี 
บิสสิเนสคลิก (ttb business click) 
,แอป ทีทีบี บิส ทชั (ttb biz touch 
application) และแอป ทีทีบี ทชั  
(ttb touch application) 

USD และสกลุอื่น ๆ  คิดเพิ่ม 750 
บาท 
GBP คิดเพิ่ม 1,000 บาท  
JPY  คิดเพิ่ม 0.05% ของเงินโอนขัน้
ต ่า JPY 5,000  

 

หมายเหต ุ

1. ผูร้บัเงินปลายทางจะไดร้บัเงินไมเ่ต็มจ านวน เนื่องจากถกูหกัค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารตวัแทน 
2. กรณีที่ตอ้งการใหธ้นาคารของผูร้บัเงินไดร้บัเงินโอนเต็มจ านวน จะคิดคา่ธรรมเนยีมเพิม่ (Pay in Full) ซึ่งคิดราคาตาม

ประกาศที่ทางธนาคารก าหนด อย่างไรกต็าม ธนาคารของผูร้บัเงนิยงัคงคิดและเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเงินโอนขาเขา้
จากผูร้บัเงินปลายทางตามอตัราที่ก าหนดโดยธนาคารนัน้ 

3. กรณีโอนเงินสกลุเงินบาทไปต่างประเทศ ธนาคารจะคิดคา่ธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปล่ียน (Commission in lieu 
of Exchange) จากจ านวนเงินบาทท่ีโอนรวมกบัคา่ธรรมเนียมปกติ กรณีธนาคารผูร้บัมีบญัชเีงินบาท (Non-Resident) 
กบั ทีทีบ ีและบวกค่าธรรมเนียมการโอนผ่านระบบ Bahtnet ซึ่งคดิราคาตามประกาศที่ทางธนาคารก าหนด ส าหรบั
กรณี ธนาคารผูร้บัมีบญัชีเงินบาท (Non-Resident) กบัธนาคารอืน่ในประเทศไทนและลกูคา้ตอ้งยื่นเอกสารล่วงหนา้ 
1-2 วนั เนื่องจาก ธนาคารเจา้ของบญัชี Non-Resident ตอ้งตรวจสอบเอกสารก่อนอนญุาตใหโ้อนได ้

4. กรณีโอนเงินสกลุต่างประเทศจากบญัชี Foreign Currency Deposit Account ไปต่างประเทศ ธนาคารจะคดิ
ค่าธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปล่ียน (Commission in lieu of Exchange) จากจ านวนเงินสกลุต่างประเทศที่โอน 
รวมกบัคา่ธรรมเนียมปกติ แตจ่ะยกเวน้การคิดคา่ธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปล่ียน (Commission in lieu of 



 

 

Exchange) หากสกลุเงินของ บญัชี Foreign Currency Deposit Account แตกต่างจากสกลุเงินที่ลกูคา้ตอ้งการโอน
ออก และจะคิดเพียงแค่คา่ธรรมเนียมปกติส าหรบัการโอนออกไปต่างประเทศ 

5. ค่าธรรมเนียมเงินโอนบาทเน็ต (Bahtnet) ใชใ้นกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการช าระคา่โอนโดยใหธ้นาคารอื่นที่ตนมีบญัชเีงินฝาก
โอนเงินมาเขา้บญัชีของ ทีทีบี ผ่านระบบ Bahtnet (ธนาคารพาณิชยท์กุแหง่จะมีเงินฝากอยูก่บัธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) 

 


