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ใบคำขอใชบริการโอนเงิน / ซื้อเงินตราตางประเทศ
Application for Funds Transfer / Foreign Currency Purchase (The “Application”)

To: Bank of Ayudhya Public Company Limited
Reset Form >
Month
Year
Date
วันที่ (Issue Date) ___________________________
กรุณากรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญและทำเครือ่ งหมาย X ในชองวาง (Please complete this Application in English Block Letters and mark X where appropriate)
1) ประเภทของธุรกรรม (Type of transaction)
โอนเงินตางประเทศ (Outward Remittance) (SWIFT)
วันที่โอนเงิน (Value date)
ดราฟต (Demand Draft)
อื่นๆ (Other) ___________________________________
Month
Year
Date
_______________________________
เงินกูจากธนาคารสำหรับโอนเงินเพื่อชำระคาสินคาและบริการภายในประเทศ (Loan Facility granted for Domestic Funds Transfer)
ผูขอใชบริการขอใหธนาคารโอนเงินใหแกผูขาย/ผูรับเงินโดย (The Applicant request the Bank to make payment/Transfer funds to buyer/ beneﬁciary by)
บาทเนต (BAHTNET)
นำเขาบัญชี (Remit to account)
เช็คธนาคาร (Cashier’s Cheque)
หักคาธรรมเนียมจากยอดเงินโอน (Less Charge)
สกุลเงิน Currency (32a)
จำนวนเงิน (Amount)(32a)
สกุลเงินและจำนวนเงินเพื่อการคำนวณยอดเงินโอน ________________________________
USD: US Dollar
(Fix Contra CCY Amount) ไมตองระบุจำนวนเงินที่โอน (Remitting amount to be blank)
2) ประเภทของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Method)
ไมใชอตั ราแลกเปลีย่ น (No exchange rate) ใชอตั ราแลกเปลีย่ น (with exchange rate) ใชอตั ราแลกเปลีย่ นลวงหนา(FX CONT. No.)___________________________
3) รายละเอียดผูขอใชบริการ (Details of Applicant) (50)
ชื่อผูขอใชบริการ (Name of Applicant) (the”Applicant”)______________________________________________________________________________________________
ที่อยูผูขอใชบริการ(Full Address of Applicant)______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ประเทศ (Country) ______________________________
โทรศัพท (Telephone/Mobile phone)________________________________________ชื่อผูติดตอ: (ATTN.)_____________________________________________________
4) วิธีการชำระเงิน (Method of Payment)
ยอดเงินที่โอนให: หักบัญชีเลขที่ ( please Debit A/C No.) ___________________________________________________________________________________________
เช็คเลขที่ (Cheque No.) _______________________________________________________________________________________________________
In Settlement :
เงินกูจ ากธนาคารจำนวน_____________________________ตามคำขอกูเ งินเพือ่ ชำระคาสินคา ลงวันที_่ ___________________________ซึง่ ไดแนบมาพรอมกับคำขอนี้
(Loan facility from the Bank amount)
(in accordance with Loan Application dated)
(as attached herewith)
กรณีหักคาธรรมเนียม/คาใชจาย ตางจากเลขที่บัญชีขางตน ใหหักจากบัญชีเลขที่ __________________________________________________________
(In case debit any fee, charge, expense differ from above account, authorized to debit account no.)
คาใชจายของธนาคารตางประเทศใหเรียกเก็บจาก (All foreign bank charges* are for the account of) (71a)
ผูรับเงิน (Beneﬁciary)
ผูขอใชบริการ (OUR)**
* กรณีไมระบุ คาใชจายจะเรียกเก็บจากผูรับเงิน (If not speciﬁed, charges are for A/C of Beneﬁciary)
** ถึงแมคาใชจายระบุเปนของผูขอใชบริการ แตบางธนาคารที่ตางประเทศยังคงเก็บคาใชจายจากผูรับเงินขึ้นอยูกับกฏระเบียบของธนาคารนั้นๆ
(Even if applicant box is checked, some foreign banks will still charge the beneﬁciary based on their bank’s rules.)
5) รายละเอียดของผูรับเงิน (Details of Beneﬁciary)
ชื่อผูรับเงิน (Name of Beneﬁciary)(59)_____________________________________________________________________________________________________________
ที่อยูผูรับเงิน (Full Address of Beneﬁciary)(59)______________________________________________________________________________________________________
กรุณากรอกข ้อมูลช่องนีด
้ ้วย
________________________________________________________เมือง (City)______________________________ประเทศ
(Country)_______________________________
เลขที่บัญชีผูรับเงิน (Beneﬁciary’s Account No. / IBAN No.)(59)________________________________________________________________________________________
ชื่อธนาคารผูรับเงิน (Name of Beneﬁciary’s Bank)(57)________________________________________________________________________________________________
สาขาและที่อยูธนาคาร (Name of Beneﬁciary’s Bank Branch and its Full Address)_______________________________________________________________________
_____________________________________________ประเทศ_____________________รหัสธนาคาร(57)_______________________________________________________
(Country)
(Bank Code: SWIFT Code / FEDWIRE / SORT Code / BSB / CNAP No./Others)
ธนาคารตัวกลาง (ถามี)______________________________________________________รหัสธนาคารตัวกลาง(56)________________________________________________
(Intermediary Bank) (56) (if any)
(Intermediary Bank SWIFT Code)
กรุณากรอกข ้อมูลช่องนีด
้ ้วย
วัตถุประสงค / ขอความถึงผูรับเงิน (Purpose / Message to Beneﬁciary) (70)_____________________________________________________________________________
กรุณากรอกข ้อมูลช่องนีด
้ ้วย
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
คำสั่งเพิ่มเติมถึงธนาคารกรุงศรีฯ (ถามี) (Information to Krungsri Bank) (If any)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
กรณีการชำระเงินโดยการหักบัญชี ผูข อใชบริการยินยอมใหหกั เงินตามจำนวนทีข่ อโอนและคาธรรมเนียมจากบัญชีดงั กลาวขางตน ผูข อใชบริการขอรับรองวาขอมูลรายละเอียดตางๆ
ตามทีผ่ ขู อใชบริการระบุไวดงั กลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ ผูข อใชบริการไดอา นและเขาใจขอกำหนดเงือ่ นไข (version REMTC-01/2018) ทีป่ รากฎในคำขอนีแ้ ลว
ผูขอใชบริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวรวมทั้งขอกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะกำหนดแกไขและ/หรือเพิ่มเติมตอไปในภายภาคหนา
และใหถือขอกำหนดและเงื่อนไขดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
For payment by debit from the above mentioned account, the Applicant hereby authorize and give consent to debit my account mentioned above for amount
transferred and all charges. The Applicant hereby certify that all of the above information is true and correct in all respects. And has thoroughly read and
understood the terms and conditions (version REMTC-01/2018) on the reverse of this Application, and agrees to be bound by and comply with such term and
conditions, including any terms and conditions to be further prescribed, amended and/or added in the future by the Bank and it shall be deemed that such
terms and conditions shall be an integral part of this Application.
“ใบคำขอใชบริการโอนเงินควรยื่นใหธนาคารลวงหนาอยางนอย 2 วันทำการแตตองไมเกินกวา 3 สัปดาหกอนวันโอนเงิน”
“Application should be submitted at least 2 business days but not over 3 weeks prior to value date”
สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/ For Bank Use Only
Transaction Reference No. 3631-RMS Reference No. _____________________
__________________________________
Signature Veriﬁed
Approver
Creator สงฝาย ปอต./ปคต.
_____________________________________________________
Fax Date:
Time:
ลายมือชื่อผูขอใชบริการ/ผูมีอำนาจกระทำการแทน พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)
Signature of Applicant/Authorized Person Company’s seal Afﬁxed (if)
ชื่อผูสง
Remark

TFPD-011-2562

ขอกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการโอนเงินและการซื้อเงินตราตางประเทศ (เวอรชั่น REMTC-01/2018)
1. ผูขอใชบริการตกลงจะแจงใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทราบทันที เมื่อมีกรณีผิดปกติหรือมีปญหาใดๆอันเกิดจากการทำธุรกรรมภายใตสัญญานี้
2. การโอนเงินไปตางประเทศ หรือการออกดราฟท /แคชเชียรเช็ค (“การโอนเงิน”) ตองโอนผานและดำเนินการโดยสำนักงานของธนาคาร และ/หรือธนาคารอืน่ ตามทีธ่ นาคารกำหนด
(ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาฉบับนี้จะเรียกวา “ธนาคารที่เกี่ยวของ” )
3. ธนาคารและพนักงาน เจาหนาที่หรือตัวแทนของธนาคารอาจเปดเผย (ไมวาในประเทศไทยหรือประเทศอื่น) ซึ่งขอมูลอันเกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกับบัญชีของผูขอใชบริการที่มี
อยูก บั ธนาคาร ธุรกรรมหรือคำสัง่ ทีม่ ผี ลบังคับหรือออกโดยผูข อใชบริการภายใตการโอนเงินครัง้ นี้ และขอมูลอืน่ ใดอันเกีย่ วของหรือเกีย่ วเนือ่ งกับผูข อใชบริการหรือการโอนเงินครัง้ นี้
แกบุคคลใดๆ ซึ่งธนาคารพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่จะเปดเผยใหรับทราบ(รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ บุคคลที่มีสวนรวมหรือที่มีสวนเกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมกับ
การโอนเงินครั้งใดๆ หรือหนวยงานรัฐบาลใดๆ ไมวาในเขตอำนาจใด)
4. ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการตามที่ผูขอใชบริการกำหนดในคำขอใชบริการโอนเงิน/ซื้อเงินตราตางประเทศที่เกี่ยวของโดยทันที สำหรับ
การโอนเงิน คาใชจายและคาธรรมเนียมทั้งหมดตามอัตราที่ธนาคารประกาศเปนครั้งคราว รวมถึงคาธรรมเนียม/คาใชจายทั้งหมดของธนาคารที่เกี่ยวของ หากเงินในบัญชีนั้น
มีไมเพียงพอสำหรับการหักเงินดังกลาว ผูข อใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีอน่ื ทีเ่ ปดไว หรือทีจ่ ะเปดกับธนาคาร สำหรับจำนวนเงินทีย่ งั ขาดอยูน น้ั โดยไมตอ งไดรบั เช็ค
สลิปถอนเงิน และ/หรือคำสั่งอื่นใดจากผูขอใชบริการ หรือในกรณีที่หากเงินที่เหลือในบัญชีทั้งหมดที่เปดไวกับธนาคารไมเพียงพอสำหรับการโอนเงิน คาใชจายและคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของทั้งหมดตามขอนี้ และธนาคารไดทดลองจายเงินสวนที่ขาดอยูออกแทนผูขอใชบริการไป ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหถือวายอดเงินดังกลาวเปนหนี้ที่ผูขอใชบริการ
จะชำระคืนใหกับธนาคารโดยทันที ณ เวลาการโอนเงินหรือภายในวันที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้การทดลองจายเงินดังกลาวขึ้นอยูกับดุลพินิจของธนาคาร
5. เมือ่ ผูข อใชบริการจะขอใหธนาคารติดตอกับธนาคารทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สอบถามวาผูร บั เงินไดรบั เงินโอนโดยถูกตองแลวหรือไม หรือขอใหยกเลิกการโอนเงิน (หรือระงับการจายเงิน
ไวชว่ั คราว) หรือแกไขรายละเอียดการจายเงิน ใหจดั ทำเปนลายลักษณอกั ษรตามรูปแบบและภายในระยะเวลาทีธ่ นาคารกำหนด และดำเนินการตามขัน้ ตอนการทำงานตามปกติ
ของธนาคาร ผูขอใชบริการรับทราบวาจะไมมีการคืนคาธรรมเนียมและคาใชจายสำหรับการโอนเงินที่ผูขอใชบริการไดจายไปแลว ธนาคารจะดำเนินการตามที่ไดรับการรองขอ
เวนแตการโอนเงินอยูในกระบวนการที่ไมสามารถแกไขหรือยกเลิกได ในกรณีนี้ผูขอใชบริการตกลงจะไมเรียกรองใหธนาคารตองรับผิดแตอยางใด เมื่อมีการรองขอใหยกเลิก
การโอนเงินดวยดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ผูขอใชบริการจะคืนดราฟท หรือแคชเชียรเช็คใหธนาคารโดยทันที
6. ในกรณีมีการยกเลิกการโอนเงินตามขอ 5. ขางตน การโอนเงินที่อยูในสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งถูกยกเลิกจะคืนใหแกผูขอใชบริการเปนเงินสกุลบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินของธนาคารซึง่ ใชบงั คับในวันคืนเงิน (หรือในกรณีธนาคารยินยอม ใหคนื เงินเปนเงินสกุลเงินทีโ่ อน) หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจา ยทีต่ อ งชำระใหธนาคารและ/หรือธนาคาร
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาเงินที่คืนนี้จะตองไดรับอนุญาตตามกฎระเบียบของประเทศไทยและประเทศที่เกี่ยวของ
7. ภายใตกฎ ระเบียบ จารีตประเพณี และวิธปี ฏิบตั ขิ องประเทศทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงวิธกี ารทีเ่ กีย่ วของตามทีธ่ นาคารหรือธนาคารทีเ่ กีย่ วของกำหนด สกุลเงินตราทีจ่ า ยใหแกผรู บั เงิน
อาจแตกตางจากสกุลเงินตราตามที่ผูขอใชบริการกำหนดไวแตแรกก็ได
8. ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคลจะหักภาษีหัก ณ ที่จาย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามที่กฎหมายกำหนด
9. ผูขอใชบริการยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใตการดำเนินการตามคำขอนี้ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความผิดพลาด หรือความขาดตกบกพรองของขอความที่
อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารหรือการตีความผิดพลาดเมื่อไดรับขอมูล ผูขอใชบริการตกลงสละสิทธิทั้งปวงในการที่จะเรียกรองใหธนาคารตองรับผิดชดใชคาเสียหาย และ/หรือ
คาใชจายใดๆที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ธนาคารไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งโอนเงิน และ/หรือคำสั่งใหแกไข/ยกเลิกการโอนเงินใหทันเวลาดังกลาวขางตน อนึ่ง ธนาคารจะ
ไมรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีดังตอไปนี้
(1) การดำเนินการหรือการไมดำเนินการของธนาคารที่เกี่ยวของ
(2) การสงลาชาหรือการตัดขอความสำคัญ ความผิดพลาด การหยุดชะงักหรือการละเวน ฯลฯ อันเนื่องมาจากการโทรคมนาคมซึ่งมีขอบกพรอง
(3) ธนาคารที่เกี่ยวของดำเนินการเรื่องการโอนเงินตามวิธีปฏิบัติตามปกติของประเทศซึ่งธนาคารที่เกี่ยวของตั้งอยูหรือตามวิธีการซึ่งธนาคารที่เกี่ยวของกำหนด หรือเหตุใดๆ
อันเนื่องมาจากธนาคารที่เกี่ยวของซึ่งไมใชสาขาของธนาคาร
(4) การจายเงินใหแกผูรับเงินซึ่งธนาคารที่เกี่ยวของถือวาบัญชีของผูรับเงินอยูภายใตการคว่ำบาตร (sanction) ซึ่งหามมิใหมีการทำธุรกรรมกับบัญชีดังกลาว
(5) เนื้อหาของขอความที่สงถึงผูรับเงิน
(6) ขอมูลที่ไมถูกตองที่อยูในคำขอ เชน รายละเอียดชื่อผูรับเงินไมถูกตอง
(7) ธุรกรรมรองรับ (underlying transaction) ระหวางผูรับเงินกับบุคคลภายนอกและขาพเจา หรือระหวางผูรับเงินกับบุคคลภายนอก
(8) กฎ ระเบียบ ฯลฯ ภายในประเทศหรือกฎหมายตางประเทศ
(9) เหตุสุดวิสัยและ/หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือความควบคุมของธนาคาร
(10) กรณีที่มีเหตุทำใหธนาคารไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งโอนเงิน เชน คำสั่งโอนเงินระบุชื่อหรือเลขที่บัญชีของผูรับเงินไมถูกตอง หรือคอมพิวเตอรของธนาคารขัดของ
หรือดวยเหตุอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของธนาคาร ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการ ทราบและจะดำเนินการตามคำสั่งตอไป
10. ผูข อใชบริการยินยอมใหธนาคารเปลีย่ นแปลงวันทีโ่ อน (value date) ในคำขอฉบับนีใ้ หเปนวันทำการถัดไปของธนาคาร หรือในวันทำการกอนหนาวันทีโ่ อน ทัง้ นี้ ตามดุลยพินจิ
ของธนาคาร (1) โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา (2) โดยไมตองขอความยินยอมจากผูขอใชบริการอีก (3) โดยไมตองมีลายมือชื่อของผูขอใชบริการ และ/หรือ (4)
โดยไมตองมีตราประทับบริษัท ในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณียื่นคำขอตามที่ระบุขางลางนี้ตอธนาคารหลังเวลาปดรับเงินโอนของธนาคาร หรือ
(2) วันที่โอน (value date) ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารในประเทศ/ภูมิภาคของธนาคารผูจายเงิน/ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ (paying bank/settlement bank)
(3) คำขอโอนเงินทีใ่ หมผี ลเปนการโอนวันเดียวกันกับวันทีท่ ำการโอนนัน้ จะตองอยูภ ายใตเงือ่ นไขเรือ่ งเวลาทำการ หรือเวลาเปด-ปดรับโอนเงินของธนาคารตัวแทนตางประเทศ
และธนาคารที่รับโอนเงินดวย หากธนาคารไดรับคำขอโอนเงินหลังเวลาปดรับโอนเงิน ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการถัดไป
11. กรณีการโอนเงินทางบาทเนต อัตราคาธรรมเนียมและการกำหนดจำนวนเงินโอนสูงสุดตอรายการ ใหเปนไปตามประกาศของธนาคาร
12. ผูข อใชบริการ ตกลงและยอมรับวาหากธนาคารดำเนินการโอนเงินตามคำสัง่ ทีไ่ ดรบั จากผูข อใชบริการ อยางถูกตองทุกประการแลว ใหถอื วาธนาคารไดทำหนาทีโ่ ดยถูกตองครบถวน
หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารไดดำเนินการตามคำสั่งของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการ ตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกธนาคาร
13. ผูข อใชบริการ ยอมรับวาบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูร บั เงินปลายทางผานทางอีเมลเปนบริการทีธ่ นาคารอำนวยความสะดวกใหแกผขู อใชบริการ เทานัน้ และธนาคาร
ไมตอ งผูกพันตนตามขอมูลทีจ่ ดั หาให ในกรณีทม่ี กี ารขัดของอยางใดๆ เนือ่ งจากระบบอินเตอรเน็ต ระบบสือ่ สาร คอมพิวเตอรขดั ของ หรือจากการกระทำของบุคคลอืน่ ไมวา จะโดย
ทุจริตหรือไมกต็ าม เปนเหตุใหผขู อใชบริการ ไมสามารถใชหรือรับบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูร บั โอนปลายทางในตางประเทศได ผูข อใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุขดั ของ
ดังกลาวมาเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดชอบแตประการใดทั้งสิ้น
14. ผูข อใชบริการ ตกลงและรับทราบวาธนาคารไมตอ งรับผิดในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ แกผขู อใชบริการ อันเนือ่ งมาจากบริการแจงขอมูลการโอนเงินไปยังผูร บั เงินในตางประเทศ
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