ใบคําขอโอนเงินเข้ าบัญชีทธี่ นาคารออมสิ น/ ใบเสร็จรับเงิน
APPLICATION FOR MONEY TRANSFER THROUGH GSB/RECEIPT

ชื่อผูส้ ง่ั โอน/Name………………………………………….......……….......……………
ที่อยู/่ Address ...........………………………………………......................…....…………
..........................................................................................................................................
...............................……………………..………..…โทร / Tel....................................…
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/Tax Payer.ID.No…………………………......….....…...............
ชําระโดย : เช็คเลขที่ ....................................เลขที่บญั ชี............................…...…….....
Paid by : เงินสด จํานวน ........................................................…...…….....บาท
Cash Amount
Baht
: หักจากบัญชีเลขที่ …….…….…….........................................…...…….....
Debit A/C No
: โอนจากรายการอื่น เลขที่………………........…..........................…………
Transfer by Ref.no.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า รายละเอียดที่ได้ ให้ ไว้ ข้างต้ นถูกต้ องเป็ นความจริง รวมทั้งยินยอมผูกพันตามกฏ ระเบียบ คําสั่ ง
หรือ การแจ้ งใด ๆ ของธนาคารและยินยอมปฏิบัติตามข้ อตกลงการใช้ บริการโอนเงินเข้ าบัญชี ที่ธนาคารออมสิ นที่อยู่
ด้ านหลังคําขอนี้ทุกประการ
I/We certify that details given above are correct and true and agree to comply with the terms and conditions
for money transfer through GSB at the back of this application including rules, direction and nontification
announced by the bank from time to time

ลายมือชื่อเจ้ าของบัญชี / ผู้ขอโอนเงิน พร้ อมประทับตรา (หากมี)
(Signature of account's owner / Applicant and company seal (if any)

Date…..…...............

.

ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี / Tax Payer I.D. 0994000165927
อาคารเอ็กซิ ม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
EXIM BUILDING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD.,PHAYATHAI, BANGKOK 10400

รายละเอียดผู้สั่งโอนเงิน / ORDERING CUSTOMER

วันที่

1

รายละเอียดผู้รับโอนเงิน / BENEFICIARY CUSTOMER
ชื่อธนาคาร/ Bank Name ธนาคารออมสิ น/GOVERNMENT SAVING BANK
ชื่อบัญชี / Beneficiary ..........................................................................................................
เลขที่บญั ชี / A/C No. ...........................................................................................................
(โปรดเขียนให้ชดั เจนธนาคารจะใช้เพียงเลขที่บญั ชีเป็ นสําคัญในการโอนเงิน)
จํานวนเงินที่โอน / Transfer Amount..................................................................บาท/Baht
ค่าธรรมเนียม / Fee...............................................................................0.00..... บาท/Baht

0.00
รวม / Total .........................................................................................................บาท/Baht
( ………………………… ..........................................................……………………….)
รายละเอียดของการจ่ายเงิน/Detail of Payment ..................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

สําหรับธนาคาร
FOR BANK USE ONLY

ลายมือชื่อผู้รับมอบอํานาจของธนาคาร
Authorized Signature

ข้อตกลงและเงื่อนไขการโอนเงิน
1. วันและเวลาที่เปิดให้บริการ คือ วันทําการของธนาคาร เวลา 8:30 – 14:30 น.
2. หากวิธีการส่งคําขอโอนเงินของผู้สั่งโอนเงินให้แก่ธนาคารมิได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสั่งโอนเงินทางโทรศัพท์หรือ ทําเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มิได้ทําเป็นต้นฉบับ เช่น การสั่งโอนเงินทางโทรสาร ผู้สั่งโอนจะต้องจัดทํา
และจัดส่งคําขอโอนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือจัดส่งต้นฉบับคําสั่งโอน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ธนาคารภายในวันเดียวกับที่ส่งคําขอโอนเงินในแต่ละกรณีนั�นๆ
3. ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารออมสิน เมื่อบัญชีของผู้สั่งโอนหรือบัญชีของผู้สั่งโอน มีเงินในบัญชีเพียงพอตามจํานวนเงินที่ขอโอน และธนาคารได้รับค่าธรรมเนียมพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การโอนเงินครบถ้วนแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนดในแต่ละขณะเวลา
4. ธนาคารจะถือว่าเลขที่บัญชีของผู้รับโอนเงินที่ระบุในคําขอโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินฉบับนี� เป็นสาระสําคัญของคําขอโอนเงิน โดยไม่ต้องคํานึงถึงชื่อผู้รับโอนเงิน ตามที่ระบุในคําขอโอนฉบับนี�
5. ผู้สั่งโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารจะไม่โอนเงินให้ตามความประสงค์ของผู้สั่งโอน จนกว่าผู้สั่งโอนจะได้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงตัวตนของผู้สั่งโอน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร
6. ผู้สั่งโอนมีสิทธิตรวจสอบผลการโอนเงินตามคําสั่งโอนเงินด้วย ในกรณีที่ผู้สั่งโอนเห็นว่าการโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําขอโอนเงินนั�น ผู้สั่งโอนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยพลัน และเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันทําการถัดไปของธนาคาร เพื่อขอให้ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ�น
7. กรณีที่ธนาคารได้ดําเนินการโอนเงินตามข้อความที่ปรากฏในคําขอโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินถูกต้องสมบูรณ์ตามคําสั่งของผู้สั่งโอนแล้ว ปรากฏว่าผู้สั่งโอนต้องการยกเลิกหรือแก้ไขคําขอโอนเงินดังกล่าว ผู้สั่งโอนจะต้องแจ้ง
ให้ธนาคารทราบถึงรายละเอียดและเหตุผลของรายการโอนเงินที่ขอยกเลิกหรือแก้ไขดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารขอสงวนสิทธิ�ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคารผู้รับโอนเงิน ทั�งนี�ผู้สั่งโอนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่ ธนาคารออมสินเรียกเก็บจากธนาคาร
8. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินได้ภายในเวลาที่กําหนด หรือธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารออมสินว่าได้รับเงินโอนแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของ
ธนาคารได้ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ที่ไม่ใช่ความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของธนาคาร และ/หรือของธนาคารผู้รับโอนเงิน เช่น คําขอโอนเงินคลุมเครือ หรือระบุเลขที่บัญชีของผู้รับโอนไม่ถูกต้อง ธนาคารจะแจ้งผู้สั่งโอนทันทีที่ทราบ
ปัญหา ทั�งนี�ผู้สั่งโอนยินยอมรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนเงิน และ /หรือในการโอนเงินคืนที่ขึ�นกับธนาคาร และ/หรือที่ธนาคารออมสินเรียกเก็บ
9. หลังจากที่ผู้สั่งโอนได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารออมสิน และยังไม่ได้รับคําขอโอนเงินฉบับนี�คืนจากธนาคาร หากผู้สั่งโอนต้องการโอนอีกครั�ง ต้องแจ้งธนาคารให้โอน
10. ความรับผิดชอบของธนาคารตามใบคําขอโอนเงินนี� จะไม่เกินจํานวนเงินที่ปรากฏในคําขอโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารออมสิน
11. เนื่องจากการให้บริการการโอนเงินนี� เป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง อันเกิดจากการสื่อสารระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือของธนาคารออมสิน ขัดข้อง
12. หากธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารออมสินว่าได้รับเงินโอนแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของธนาคารได้ ผู้สั่งโอนยินดีรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนเงินคืนตามที่ธนาคารออมสิน
13. หากความบกพร่องหรือผิดพลาดเกิดจากธนาคาร ทําให้ธนาคารออมสินไม่สามารถโอนเงินไปให้ผู้รับโอนตามคําสั่งของผู้สั่งโอนได้ และธนาคารออมสินได้โอนเงินคืนธนาคารแล้วในเวลาที่กําหนด หากเกิดค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินคืน ธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบ และหากธนาคารไม่โอนเงินคืนให้ผู้สั่งโอนภายในวันเดียวกับที่ได้รับจากธนาคารออมสิน ธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เกิดขึ�น
14. คู่ฉบับของคําขอโอนเงินที่ธนาคารออกให้แก่ผู้สั่งโอนถือเป็นเอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการขอให้ธนาคารโอนเงินตามคําสั่งของผู้สั่งโอน
15. ธนาคารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการโอนเงินนี�ได้ โดยการปิดประกาศ ณ ที่ทําการของธนาคาร

BK-DEP-03-1801

ใบคําขอโอนเงินเข้ าบัญชีทธี่ นาคารออมสิ น/ ใบเสร็จรับเงิน
APPLICATION FOR MONEY TRANSFER THROUGH GSB/RECEIPT

ชื่อผูส้ ง่ั โอน/Name………………………………………….......……….......……………
ที่อยู/่ Address ...........………………………………………......................…....…………
..........................................................................................................................................
...............................……………………..………..…โทร / Tel....................................…
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/Tax Payer.ID.No…………………………......….....…...............
ชําระโดย : เช็คเลขที่ ....................................เลขที่บญั ชี............................…...…….....
Paid by : เงินสด จํานวน ........................................................…...…….....บาท
Cash Amount
Baht
: หักจากบัญชีเลขที่ …….…….…….........................................…...…….....
Debit A/C No
: โอนจากรายการอื่น เลขที่………………........…..........................…………
Transfer by Ref.no.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า รายละเอียดที่ได้ ให้ ไว้ ข้างต้ นถูกต้ องเป็ นความจริง รวมทั้งยินยอมผูกพันตามกฏ ระเบียบ คําสั่ ง
หรือ การแจ้ งใด ๆ ของธนาคารและยินยอมปฏิบัติตามข้ อตกลงการใช้ บริการโอนเงินเข้ าบัญชี ที่ธนาคารออมสิ นที่อยู่
ด้ านหลังคําขอนี้ทุกประการ
I/We certify that details given above are correct and true and agree to comply with the terms and conditions
for money transfer through GSB at the back of this application including rules, direction and nontification
announced by the bank from time to time

ลายมือชื่อเจ้ าของบัญชี / ผู้ขอโอนเงิน พร้ อมประทับตรา (หากมี)
(Signature of account's owner / Applicant and company seal (if any)

วันที่
Date…..…...............

.

ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี / Tax Payer I.D. 0994000165927
อาคารเอ็กซิ ม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
EXIM BUILDING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD.,PHAYATHAI, BANGKOK 10400

รายละเอียดผู้สั่งโอนเงิน / ORDERING CUSTOMER

2

รายละเอียดผู้รับโอนเงิน / BENEFICIARY CUSTOMER
ชื่อธนาคาร/ Bank Name ธนาคารออมสิ น/GOVERNMENT SAVING BANK
ชื่อบัญชี / Beneficiary ..........................................................................................................
เลขที่บญั ชี / A/C No. ...........................................................................................................
(โปรดเขียนให้ชดั เจนธนาคารจะใช้เพียงเลขที่บญั ชีเป็ นสําคัญในการโอนเงิน)
จํานวนเงินที่โอน / Transfer Amount..................................................................บาท/Baht
ค่าธรรมเนียม / Fee..................................................................0.00..... บาท/Baht

0.00
รวม / Total .........................................................................................................บาท/Baht
( ………………………… ..........................................................……………………….)
รายละเอียดของการจ่ายเงิน/Detail of Payment ..................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ใบคําขอโอนเงินนีจ้ ะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคาร
ผู้รับโอน ได้ นําเงินเข้ าบัญชีผ้ รู ั บเงินตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นเรียบร้ อยแล้ วเท่ านั้นและมิใช่ หลักฐานที่ใช้

ลายมือชื่อผู้รับมอบอํานาจของธนาคาร
Authorized Signature

ข้อตกลงและเงื่อนไขการโอนเงิน
1. วันและเวลาที่เปิดให้บริการ คือ วันทําการของธนาคาร เวลา 8:30 – 14:30 น.
2. หากวิธีการส่งคําขอโอนเงินของผู้สั่งโอนเงินให้แก่ธนาคารมิได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสั่งโอนเงินทางโทรศัพท์หรือ ทําเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มิได้ทําเป็นต้นฉบับ เช่น การสั่งโอนเงินทางโทรสาร ผู้สั่งโอนจะต้องจัดทํา
และจัดส่งคําขอโอนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือจัดส่งต้นฉบับคําสั่งโอน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ธนาคารภายในวันเดียวกับที่ส่งคําขอโอนเงินในแต่ละกรณีนั�นๆ
3. ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารออมสิน เมื่อบัญชีของผู้สั่งโอนหรือบัญชีของผู้สั่งโอน มีเงินในบัญชีเพียงพอตามจํานวนเงินที่ขอโอน และธนาคารได้รับค่าธรรมเนียมพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การโอนเงินครบถ้วนแล้ว ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนดในแต่ละขณะเวลา
4. ธนาคารจะถือว่าเลขที่บัญชีของผู้รับโอนเงินที่ระบุในคําขอโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินฉบับนี� เป็นสาระสําคัญของคําขอโอนเงิน โดยไม่ต้องคํานึงถึงชื่อผู้รับโอนเงิน ตามที่ระบุในคําขอโอนฉบับนี�
5. ผู้สั่งโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารจะไม่โอนเงินให้ตามความประสงค์ของผู้สั่งโอน จนกว่าผู้สั่งโอนจะได้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงตัวตนของผู้สั่งโอน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร
6. ผู้สั่งโอนมีสิทธิตรวจสอบผลการโอนเงินตามคําสั่งโอนเงินด้วย ในกรณีที่ผู้สั่งโอนเห็นว่าการโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําขอโอนเงินนั�น ผู้สั่งโอนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยพลัน และเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันทําการถัดไปของธนาคาร เพื่อขอให้ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ�น
7. กรณีที่ธนาคารได้ดําเนินการโอนเงินตามข้อความที่ปรากฏในคําขอโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินถูกต้องสมบูรณ์ตามคําสั่งของผู้สั่งโอนแล้ว ปรากฏว่าผู้สั่งโอนต้องการยกเลิกหรือแก้ไขคําขอโอนเงินดังกล่าว ผู้สั่งโอนจะต้องแจ้ง
ให้ธนาคารทราบถึงรายละเอียดและเหตุผลของรายการโอนเงินที่ขอยกเลิกหรือแก้ไขดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารขอสงวนสิทธิ�ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคารผู้รับโอนเงิน ทั�งนี�ผู้สั่งโอนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่ ธนาคารออมสินเรียกเก็บจากธนาคาร
8. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินบัญชีที่ธนาคารออมสินได้ภายในเวลาที่กําหนด หรือธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารออมสินว่าได้รับเงินโอนแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของ
ธนาคารได้ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ที่ไม่ใช่ความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของธนาคาร และ/หรือของธนาคารผู้รับโอนเงิน เช่น คําขอโอนเงินคลุมเครือ หรือระบุเลขที่บัญชีของผู้รับโอนไม่ถูกต้อง ธนาคารจะแจ้งผู้สั่งโอนทันทีที่ทราบ
ปัญหา ทั�งนี�ผู้สั่งโอนยินยอมรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนเงิน และ /หรือในการโอนเงินคืนที่ขึ�นกับธนาคาร และ/หรือที่ธนาคารออมสินเรียกเก็บ
9. หลังจากที่ผู้สั่งโอนได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารออมสิน และยังไม่ได้รับคําขอโอนเงินฉบับนี�คืนจากธนาคาร หากผู้สั่งโอนต้องการโอนอีกครั�ง ต้องแจ้งธนาคารให้โอน
10. ความรับผิดชอบของธนาคารตามใบคําขอโอนเงินนี� จะไม่เกินจํานวนเงินที่ปรากฏในคําขอโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารออมสิน
11. เนื่องจากการให้บริการการโอนเงินนี� เป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง อันเกิดจากการสื่อสารระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือของธนาคารออมสิน ขัดข้อง
12. หากธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารออมสินว่าได้รับเงินโอนแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของธนาคารได้ ผู้สั่งโอนยินดีรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนเงินคืนตามที่ธนาคารออมสิน
13. หากความบกพร่องหรือผิดพลาดเกิดจากธนาคาร ทําให้ธนาคารออมสินไม่สามารถโอนเงินไปให้ผู้รับโอนตามคําสั่งของผู้สั่งโอนได้ และธนาคารออมสินได้โอนเงินคืนธนาคารแล้วในเวลาที่กําหนด หากเกิดค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินคืน ธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบ และหากธนาคารไม่โอนเงินคืนให้ผู้สั่งโอนภายในวันเดียวกับที่ได้รับจากธนาคารออมสิน ธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เกิดขึ�น
14. คู่ฉบับของคําขอโอนเงินที่ธนาคารออกให้แก่ผู้สั่งโอนถือเป็นเอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการขอให้ธนาคารโอนเงินตามคําสั่งของผู้สั่งโอน
15. ธนาคารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการโอนเงินนี�ได้ โดยการปิดประกาศ ณ ที่ทําการของธนาคาร

BK-DEP-03-1801

