แบบคําขอโอนเงิน
APPLICATION FOR OUTWARD REMITTANCE
วันที (Date) ___________________________
ชือผูข้ อโอนเงิน (Name of Applicant) _____________________________________________________________________________
ทีอยู่ (Address)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ (Tel. No.) ______________________________________________
ชือผูร้ บั เงิน (Name of Beneficiary) _______________________________________________________________________________
ทีอยู่ (Address) ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ชือธนาคารผูร้ บั เงิน (Beneficiary’s Bank Name) ____________________________________________________________________
สาขา/ทีอยู่ (Branch/Address) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
รหัสธนาคาร ______________________ โอนเงินเข้าบัญชีเลขที ________________________________________________________
(SWIFT Code)
(Beneficiary’s A/C No./IBAN No.)
จํานวนเงินทีโอนเป็ นตัวเลข ____________________________________________________________________________________
(Amount in Figures)
จํานวนเงินทีโอนเป็ นตัวอักษร ____________________________________________________________________________________
(Amount in Words)
วัตถุประสงค์ (Purpose) ________________________________________________________________________________________
เงินโอนชําระโดย
(Paid by)

หักบัญชีเลขที ___________________________________
(Debit A/C No.)

สินเชือสินค้าเข้า (Import Financing)
T/R :
THB
USD
EUR
OTHERS _________
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินหักบัญชีเลขที (Fee : Debit A/C No.) ________________________________________________________

ค่าธรรมเนี ยมโอนเงินในต่างประเทศชําระโดย
(Foreign Bank Charge)

ผูร้ บั เงิน (Beneficiary)
ผูข้ อโอนเงิน (Applicant) โดยหักจากบัญชี เลขที ______________________
(I/We hereby authorize and give consent to debit my account mentioned above.)

ผูข้ อโอนเงินขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดทีระบุไว้ขา้ งต้นและข้อมูลตามเอกสารประกอบทีได้มอบให้แก่ธนาคารเพือประกอบการดําเนิ นการตามคําขอฉบับนี^ เป็ นข้อมูลทีถูกต้อง และเป็ นความจริงทุก
ประการ นอกจากนี^ ผูข้ อโอนเงินได้อ่าน และเข้าใจข้อกําหนด และเงือนไขตามเอกสารแนบท้ายคําขอนี^ โดยตลอดแล้ว และผูข้ อโอนเงินตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกําหนด และเงือนไขทีธนาคารกําหนด และที
จะได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม และ/หรือเปลียนแปลงในภายหน้าทุกประการโดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ งของคําขอฉบับนี^ เพือเป็ นหลักฐานผูข้ อโอนเงินได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ทีระบุไว้ขา้ งต้น
The Applicant certifies that all the above information and any documents submit by the Applicant to the Bank are correct and true. In addition, the Applicant 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 from part of this Application. In Witness Whereof, the Applicant has duly signed here below on the date, month and year first above written.

FOR BANK USE ONLY
SIGNATURE VERIFIED BY

DATE

____________________________________________________________________
(
)
ลายมือชือเจ้าของบัญชี/ผูข้ อโอนและประทับตราบริษัท
(Signature of account's owner / Signature of Applicant and company seal)

อาคารเอ็กซิม เลขที 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 แฟกซ์. 0 2271 3039 S.W.I.F.T. EXTHTHBK
EXIM BUILDING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD., PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND TEL. +66 (0) 2271 3700, 2278 0047, 2617 2111 FAX. +66 (0) 2271 3039 S.W.I.F.T. EXTHTHBK

BK-IMP-05-1801

ข้อตกลงและเงื'อนไขการโอนเงิน
Terms and Conditions for Outward Remittance
1. ธนาคารจะดําเนิ นการโอนเงินตามคําขอโอนเงิน เมือธนาคารได้รบั ชําระค่าเงินโอน, ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ครบถ้วนแล้ว ทั^งนี^ ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง เป็ นไปตามอัตราทีธนาคารกําหนดในแต่ละ
ขณะเวลา อย่างไรก็ตาม หากธนาคารในต่างประเทศมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จา่ ยเพิมเติม ผูข้ อตกลงชําระค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวทันทีทีธนาคารเรียกเก็บ หรือยินยอมให้ธนาคารหัก
เงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อ หรือบัญชีเงินฝากอืนใดตามทีระบุในคําขอโอนเงิน

The Bank will proceed with the remittance as specified in this Application when the Bank has received payment therefore together with fees and expenses at the rate as specified,
from time to time, by the Bank in full. However, if additional fee and/or expenses are charged by a foreign bank, the Applicant agrees to pay all such fee and/or expenses to the
Bank or authorizes the Bank to debit its account or the account specified in this Application for such payment.
2. ในการทําธุรกรรมโอนเงินทีต้องยืนเอกสารหลักฐานประกอบตามกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการควบคุมการแลกเปลียนเงิน ผูข้ อรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินทีส่งมอบให้แก่ธนาคาร เป็ น
เอกสารหลักฐานทีถูกต้องแท้จริง ซึงหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ^ นกับธนาคาร และ/หรือบุคคลอืนใด อันเนื องมาจากเอกสารหลักฐานของผูข้ อดังกล่าว ผูข้ อตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือบุคคลอืนใดในความ
เสียหายดังกล่าว

Where the remittance requires that relevant documents and evidence are to be submitted pursuant to the applicable laws and/or regulations relating to the foreign exchange control,
the Applicant warrants that all such documents and evidence are true, accurate and complete. If there is any losses or damages to the Bank and/or any person incurred as a result
of or in connection with such documents, the Application agrees to indemnify and hold harmless the Bank and/or such person for any and all losses and damages.
3. ผูข้ อรับทราบ และเข้าใจกฎหมาย และกฎเกณฑ์เกียวกับการควบคุมการแลกเปลียนเงิน และรับรองว่า จํานวนเงินโอน ณ วันทีทําธุรกรรมต้องไม่เกินกว่าวงเงินทีกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการควบคุม
การแลกเปลียนเงินกําหนด (หากมี) และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายดังกล่าวกําหนดทุกประการ

The Applicant recognizes and understands the law and regulations in relation to the foreign exchange control and represents that the amount of remittance on the date of transaction
shall not exceed the limit prescribed by the applicable laws and/or regulations relating to the foreign exchange control (if any), and the Applicant agrees to comply with such law and
regulations in all respects.
4. ผูข้ อรับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินตามคําขอโอนเงิน ในกรณีดงั ต่อไปนี^
4.1 หากธนาคารสงสัยว่า การโอนเงินเป็ นธุรกรรมทีเกียวข้องกับการดําเนิ นการทีผิดกฎหมายการฟอกเงิน การสนั บสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุ ภาพทําลายล้างสูง หรือไม่
เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถึงมติคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR)
4.2 ธนาคารเห็นว่า ข้อมูลทีผูข้ อให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่ถูกต้อง แท้จริง และ/หรือครบถ้วน หรือ
4.3 ธนาคารมีเหตุผลอันสมควรอืนใด
ทั^งนี^ ผูข้ อตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ กับธนาคาร และหากผูร้ บั เงินมีขอ้ เรียกร้องใดๆ ผูข้ อตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทุกประการ

The Applicant acknowledges that the Bank is entitled to reject the remittance requested in the following circumstances:
4.1 the Bank suspects that the remittance 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 ;
4.2 the Bank determines that the information furnished to the Bank by the Applicant is not accurate and complete; or
4.3 the Bank has any other reasonable ground.
In the event the Bank rejects a remittance under the said circumstances, the Applicant 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.
5. หากมีการคืนเงินเนื องจากไม่สามารถโอนเงินได้ ธนาคารจะคืนเงินให้ผขู้ อตามสกุลเงินทีได้รบั จากผูข้ อ หลังจากหักค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง ทั^งนี^ ในกรณีตอ้ งคืนเป็ นสกุลเงินบาท ผูข้ อยินยอมให้
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลียนตามทีธนาคารกําหนด แต่อย่างไรก็ตาม กรณีผขู้ อมีภาระหนี^ สินอยู่กบั ธนาคาร ผูข้ อยินยอมให้ธนาคารนํ าเงินดังกล่าวเข้าหักชําระภาระหนี^ ทีมีอยู่กบั ธนาคาร

If the refund is to be made because the remittance cannot be effected and the refund has to be made, the Bank shall refund, after deducting the relevant fees and/or expenses, to
the Applicant the amount in the currency received. Where the amount refunded is in Baht, the Applicant agrees that the Bank may refund by using foreign currency exchange rate
determined by the Bank. Provided that the Applicant authorizes the Bank to set off and apply such refund against the obligations and liabilities of the Applicant to the Bank.
6. ผูข้ อตกลงว่า หากการโอนเงินตามคําขอโอนเงินถูกห้ามมิให้กระทําการ หรือทรัพย์สิน หรือเงินในบัญชีใดๆ ทีเกียวข้องกับการโอนเงิน ถูกระงับมิให้มกี ารเคลือนไหว ถูกริบ ยึด หรืออายัด โดยผูม้ อี าํ นาจตามกฎหมายที
เกียวข้อง ธนาคาร พนั กงาน หรือตัวแทนของธนาคารทีเกียวข้อง ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ และ/หรือคืนเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่ผูข้ อหรือบุคคลอืนใดทั^งสิ^ น

The Applicant agrees that should the remittance pursuant to this Application be prohibited, or any asset or money relating to such remittance 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 amount of
money to the Applicant or any person.
7. ผูข้ อรับรองว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ตามทีระบุในคําขอโอนเงินเป็ นอย่างดีแล้ว หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ^ นกับผูข้ ออันเนื องมาจากการทีธนาคารดําเนิ นการตามคําขอโอนเงิน ไม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดอยู่เพียง กรณีแฮกเกอร์สวมรอยเปลียนข้อมูลการชําระเงิน ภายใต้เอกสารทีเกียวข้องกับการซื^ อขายสินค้าหรือบริการ ผูข้ อตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคารทั^งสิ^ น

The Applicant 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 whatsoever reason including but not limit to a hacker accesses to computer system and changes payment information under transaction
documents, the Bank shall has no responsibility whatsoever.
8. ธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดต่อผูข้ อในความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากเหตุทีอยู่นอกเหนื อการควบคุมของธนาคาร และ/หรือธนาคารตัวแทน รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดอยู่เพียง เหตุขดั ข้องของระบบสือสาร หรือ
ความบกพร่องทางเทคนิ คของระบบคอมพิวเตอร์ หรือขัดต่อกฎหมาย สนธิสญ
ั ญา การใช้มาตรการกีดกันทางการค้า หรือทางเศรษฐกิจ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ กฎหมาย ข้อบังคับทีรัฐบาลในประเทศที
ธนาคารตัวแทน/ธนาคารต่างประเทศทีเกียวข้องตั^งอยู่ ประกาศใช้บงั คับ เว้นแต่ ความเสียหายนั^ นเกิดขึ^ นจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร แต่ท^งั นี^ ความรับผิดของธนาคารจะไม่เกิน
จํานวนเงินตามทีระบุในคําขอโอนเงิน

The Bank shall not be liable toward the Applicant 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 disconnection or error of telecommunications, computer systems or any prohibition or restriction of any conventions, trade or economic sanctions of the
United Nation or any laws, regulations of any government where the correspondent banks located, 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.
9. กรณีทีมีเหตุทําให้ธนาคารไม่สามารถดําเนิ นการตามคําขอโอนเงินได้ เช่น คอมพิวเตอร์ของธนาคารขัดข้อง หรือด้วยเหตุอืนใดก็ตาม ซึงอยู่นอกเหนื อการควบคุมของธนาคาร ธนาคารจะดําเนิ นการตามคําขอโอนเงินของผูข้ อ
ภายหลังจากทีสามารถดําเนิ นการได้

If there occurs the event the result of which prevents the Bank from complying with the remittance pursuant to this Application, such as the breaking down of the computer: or any cause
whatsoever beyond the Bank's control, the Bank shall, as soon as practicable, follow the instruction of the same.
10. กรณีผขู้ อประสงค์จะแก้ไขหรือยกเลิกคําขอโอนเงิน ผูข้ อจะต้องทําคําขอยืนต่อธนาคารเพือให้ธนาคารดําเนิ นการแก้ไข/ยกเลิกรายการโอนเงินดังกล่าว โดยผูข้ อยินยอมชําระค่าใช้จา่ ยตามอัตราทีธนาคารแจ้งให้ทราบ
และธนาคารจะดําเนิ นการตามคําขอ เว้นแต่ในกรณีทีการโอนเงินอยู่ในกระบวนการทีไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ ทั^งนี^ ผูข้ อตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคารทั^งสิ^ น

In case the Applicant wishes to amend or cancel the remittance pursuant to this Application, the Applicant shall submit the a request to the Bank. In such regard, the Applicant agrees
to pay the amendment or cancellation fee (as the case may be) at the rate determined by 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 Applicant agrees not to claim for any damages from the Bank.
11. กรณีธนาคารจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือคําสังของหน่ วยงานผูม้ อี าํ นาจ ผูข้ อตกลงทีจะจัดส่งข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานทีจําเป็ นทันที เมือได้รบั การร้องขอจากธนาคาร

In case the Bank has obligations to comply with laws, rules and/or an order of competent authority, the Applicant agrees to provide the Bank information and/or document or
evidence upon requested by the Bank.

