ใบคำขอโอนเงินภำยในประเทศ
APPLICATION FOR FUNDS TRANSFER
วันที่ (Date) _____________________________________

รำยละเอียดของผู้ขอโอน (ORDERING CUSTOMER )
ชื่อผู้ขอโอนเงิน
_________________________________________________________________________________________
(Ordering Cust. Name)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
เลขที่บัญชี
_______________________________________
_________________________________________________
(Tax ID . No. )
(Acount No. )
ที่อยู่
___________________________________________________________________________________________________
(Address)
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์
_________________________
_________________
___________________________________
(e − mail)
(Tel. No. )
(Contact’s Name)

รำยละเอียดของผู้รับโอน (BENEFICIARY CUSTOMER )
เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
ชื่อธนำคำรผู้รับเงิน
__________________________
_____________________________________________
′
(Beneficiary s Bank Name)
(Beneficiary′ s A/C Name)
ชื่อผู้รับเงิน
′

(Beneficiary s Cust. Name)

___________________________________________________

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
____________________________
(Tax ID . No. )

ที่อยู่
________________________________________________________________________________________________________
(Address)
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์
___________________________
_________________
________________________________
(e − mail)
(Tel. No. )
(Contact’s Name)

รำยละเอียดกำรโอนเงินและค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน (DETAIL OF FUNDS TRANSFER AND FEE)
บำทเนต
(Bahtnet)

โอนเงินผ่ำนระบบ
(By System)
จำนวนเงินที่โอนเป็นตัวเลข
(Amount in Figures)

ไดเร็ค เครดิต
(Direct Credit)

__________________________________________________________________________________________________

จำนวนเงินที่โอนเป็นตัวอักษร
_________________________________________________________________________________________
(Amount in Words)
วัตถุประสงค์ของกำรโอนเงิน
(Purpose)

___________________________________________________________________________________________

จำนวนเงินทีโ่ อนและค่ำธรรมเนียมให้หักเงินจำกบัญชีของผู้ขอโอน (THE FUNDS TRANSFER AND FEE PAID BY DEBIT MY A/C )
ผู้ขอโอนเงินขอรับรองว่ำข้อมูลและรำยละเอียดที่ระบุไว้ข้ำงต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร นอกจำกนี้ผู้ขอโอนเงินได้อ่ำนและเข้ำใจข้อตกลงและเงื่อนไขกำรโอนเงินตำมเอกสำรแนบท้ำยคำขอนี้
โดยตลอดแล้ว ผู้ขอโอนเงินตกลงยินยอมผูกพันตำมข้อตกลงและเงื่อนไขทีธ่ นำคำรกำหนดหรือที่จะได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำทุกประกำรโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอฉบับนี้
The Ordering certifies that all the above information are correct and true. In addition, the Ordering has thoroughly read and understood the attached terms and conditions of this Application and agree to
be bound by and comply with such terms and conditions including the terms and conditions amended and/or changed in the future by the Bank, which form part of this Application.
FOR BANK USE ONLY
SIGNATURE VERIFIED BY

DATE

ประทับตราบริษัท(ถ้ามี)/Company Seal (if any)

__________________________________________________
( ลายมือชื่อผูข้ อโอน(Signature of Ordering Customer Name))

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1520-1529 แฟกซ์. 0 2271 3540
EXIM BUILDING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD., PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND TEL. +66 (0) 2271 3700, 2278 0047, 2617 2111 ATT 1520-1529
FAX. +66 (0) 2271 3540

ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรโอนเงิน
Terms and Conditions for Funds Transfer
1. ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมคำขอโอนเงินภำยในประเทศ เมื่อธนำคำรสำมำรถหักบัญชีเป็นค่ำเงินโอน, ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว ซึ่งค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็นไปตำมอัตรำที่ธนำคำร
กำหนดในแต่ละขณะเวลำ ทั้งนี้กำรขอโอนเงินดังกล่ำวต้องอยู่ในระยะเวลำสำหรับกำรโอนเงินที่ธนำคำรกำหนด
The Bank will proceed with the remittance as specified in this Application upon the Bank has deducted the Ordering’s account for settlement of money to be transfer, fees and
expenses, at the rate as specified, from time to time, by the Bank, in full. Provided that request for funds transfer as specified in this Application shall subject to the cut-off time as
specified by the Bank .
2. ผู้ขอโอนตกลงรับทรำบว่ำธนำคำรจะโอนเงินให้หลังจำกธนำคำรได้ตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ขอโอนตำมที่ให้ไว้กับธนำคำรทั้งในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่ำถูกต้องตรงกัน
The Ordering agrees and acknowledges that the Bank will transfer money requested by the Ordering upon the Bank determines that conditions and/or evidences which the Ordering
submits to the Bank, in original or electronic form are complete and accuracy.
3. ผู้ขอโอนรับรองว่ำ ได้ตรวจสอบรำยละเอียดและข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่ระบุในคำขอโอนเงินเป็นอย่ำงดีแล้ว หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึ้นกับผู้ขอโอนอันเนื่องมำจำกกำรที่ธนำคำรดำเนินกำรตำมคำขอโอนเงิน ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ผู้
ขอโอนตกลงไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ กับธนำคำรทั้งสิ้น
The Ordering shall be liable for the accuracy of all information specified in this Application and/or given to the Bank. If any damage is incurred as a result of the proceeding of the Bank
according to such information for whatever reason, the Bank shall has no responsibility whatsoever.
4. ธนำคำรไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อผู้ขอโอนในควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ำ หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกเหตุที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เหตุขัดข้องของระบบสื่อสำร หรือควำมบกพร่องทำงเทคนิค
ของระบบคอมพิวเตอร์ เว้นแต่ ควำมเสียหำยนั้นเกิดขึ้นจำกกำรกระทำโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร แต่ทั้งนี้ ควำมรับผิดของธนำคำรจะไม่เกินจำนวนเงินตำมที่ระบุในคำขอโอนเงิน
The Bank shall not be liable toward the Ordering for any loss, damages, delay or any expenses arising out of any event beyond the Bank’s control and/or its correspondent banks,
including but not limit to the failure of the communication system or the breaking down of the computer except such damage results from gross negligence or willful misconduct of the
Bank. However, the liability of the Bank shall be limited to the amount of remitted proceeds as specified in this Application.
5. กรณีมีเหตุที่ทำให้ธนำคำรไม่สำมำรถดำเนินกำรโอนเงินผ่ำนระบบตำมที่ผู้ขอโอนระบุในคำขอโอนเงินได้ เช่น คอมพิวเตอร์ของธนำคำรขัดข้อง หรือเหตุอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร ธนำคำรจะ
ดำเนินกำรแจ้งให้ผู้ขอโอนทรำบในทันที และธนำคำรจะดำเนินกำรตำมคำขอโอนเงินของผู้ขอโอนภำยหลังจำกที่ธนำคำรสำมำรถดำเนินกำรได้ หรือ เปลี่ยนกำรโอนเงินเป็นระบบอื่นตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ขอโอน
ทั้งนี้ ผู้ขอโอนตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้น และยินยอมให้ธนำคำรหักเงินดังกล่ำวจำกบัญชีของผู้ขอโอนตำมที่ระบุไว้ ในคำขอโอนเงิน
In case for any reason that the Bank shall not transfer amount of money through system (s) specified by the Ordering within this Application such as the breaking down of the computer, or any
cause whatever beyond the Bank’s control, the Bank shall, as soon as applicable, inform such problem to the Ordering and the Bank will (i) as soon as applicable, process with the remittance
as specified in this Application or (ii) transfer through other system as required by the Ordering. The Ordering hereby accepts to immediately pay fee and agrees the Bank to deduct such
amount from bank account (s) of the Ordering’s account (s) prescribed within this Application.
6. กรณีผู้ขอโอนประสงค์จะแก้ไขหรือยกเลิกคำขอโอนเงิน ผู้ขอโอนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเพื่อให้ธนำคำรดำเนินกำรแก้ไข/ยกเลิกรำยกำรโอนเงินดังกล่ำว และธนำคำรจะดำเนินกำรตำมคำขอ เว้นแต่ในกรณีที่กำรโอน
เงินอยู่ในกระบวนกำรที่ไม่สำมำรถแก้ไขหรือยกเลิกได้ ทั้งนี้ ผู้ขอโอนตกลงไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ กับธนำคำรทั้งสิ้น
In case the Ordering wishes to amend or cancel the transfer to this Application, the Ordering shall submit a request to the Bank. The Bank shall carry out as requested unless the transfer
is in the process that cannot be amended or cancelled. In such case, the Ordering agrees not to claim for any damages from the Bank.
7. หำกธนำคำรได้รับแจ้งจำกธนำคำรผู้รับโอนว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำสั่งโอนเงินนั้นได้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอโอนทรำบทันที พร้อมคืนเงิ นให้ผู้ขอโอนตำมจำนวนเงินที่ได้รับคืนภำยในวันที่ได้รับเงิน
ทั้งนี้หำกธนำคำรไม่แจ้งข้อผิดพลำดใดๆ ให้ถือว่ำกำรโอนเงินนั้น สำมำรถโอนได้ตำมคำสั่งของผู้ขอโอน โดยธนำคำรจะออกใบเสร็จรับเงินใบแจ้งหักบัญชีเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว
If the refund has to be made due to the transfer cannot be effected, the Bank will, as soon as applicable, inform the Ordering and refund same amount to the Ordering within the same
day. Provided that in case the Bank does not inform any discrepancy, shall be deemed that the Bank can process according to this Application and the Bank will issue the credit note to
be the evidence.
8. ผู้ขอโอนรับทรำบว่ำ ธนำคำรมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนเงินตำมคำขอโอนเงินฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
8.1 หำกธนำคำรสงสัยว่ำ กำรโอนเงินเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรที่ผิดกฎหมำยกำรฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง หรือไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ (UNSCR)
8.2 ธนำคำรเห็นว่ำ ข้อมูลที่ผู้ขอโอนให้ไว้แก่ธนำคำร ไม่ถูกต้อง แท้จริง และ/หรือครบถ้วน หรือ
8.3 ธนำคำรมีเหตุผลอันสมควรอื่นใด
ทั้งนี้ ผู้ขอโอนตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ กับธนำคำร และหำกผู้รับเงินมีข้อเรียกร้องใดๆ ผู้ขอโอนตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทุกประกำร
The Ordering acknowledges that the Bank is entitled to reject the funds transfer requested in the following circumstances:
8.1 the Bank suspects that the funds transfer requested may be a transaction connected with any illegal activity, money laundering, terrorism and proliferation of weapons of mass
destruction financing or not in compliance with the applicable laws, regulations including the United Nation Security Council resolution ; (UNSCR)
8.2 the Bank determines that the information furnished to the Bank by the Ordering is not accurate and complete; or
8.3 the Bank has any other reasonable ground.
In the event the Bank rejects a funds transfer under the said circumstances, the Ordering agrees not to claim for any damages from the Bank and shall be fully responsible for any claims
that may be made by the Beneficiary.
9. ผู้ขอโอนตกลงว่ำ หำกกำรโอนเงินตำมคำขอโอนเงินถูกห้ำมมิให้กระทำกำร หรือทรัพย์สิน หรือเงินในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรโอนเงิน ถูกระงับมิให้มีกำรเคลื่อนไหว ถูกริบ ยึด หรืออำยัด โดยผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ธนำคำร พนักงำน หรือตัวแทนของธนำคำรที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ และ/หรือคืนเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ขอโอนหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
The Ordering agrees that should the funds transfer to this Application be prohibited, or any asset or money relating to such funds transfer be frozen, confiscated, seized or attached by
any competent authority, the Bank including its employee or representatives shall not be liable for any damages and/or refund or return of such asset or money to the Ordering or any
person.
10. กรณีธนำคำรจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และ/หรือคำสั่งของหน่วยงำนผู้มีอำนำจ ผู้ขอโอนตกลงที่จะจัดส่งข้อมูล และ/หรือเอกสำรหลักฐำนที่จำเป็นทันที เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกธนำคำร
In case the Bank has obligations to comply with laws, rules and/or an order of competent authority, the Ordering agrees to provide the Bank information and/or document or evidence
upon requested by the Bank.
11. ธนำคำรอำจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขกำรโอนเงินนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ขอโอนเงินสำมำรถตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขกำรโอนเงินดังกล่ำวได้ ตำมแบบฟอร์มใบคำขอ
โอนเงินภำยในประเทศที่อยู่ในเว็บไซต์ของ ธสน. หรือช่องทำงอื่นของ ธสน.
The Bank may amend or change any term and/or condition stated herein by notify the Ordering not less than 30 (Thirty) days in advance. The Ordering can check such terms and/or
conditions as specified in the Application shown on the Bank’s website and/or other channel of the Bank.

