ขั้นตอนการสมัครใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวงไอแบงกกิ้ง
สําหรับทานที่ใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งแลว ทานสามารถสมัครใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. สั่งพิมพใบคําขอใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง
2. กรอกขอมูลในใบคําขอใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง ใหครบถวนชัดเจน
3. นําใบคําขอใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง พรอมเอกสารประกอบไปยื่นที่ธนาคารกรุงเทพ ไดทุกสาขา
เอกสารทีต่ องนํามาแสดงเพื่อขอใชบริการ
ชาวตางชาติ
- หนังสือเดินทาง
- เอกสารที่แสดงวาผูขอใชบริการทํางานในประเทศไทย เชน ใบอนุญาตทํางาน บัตรประจําตัวพนักงาน หนังสือรับรองรายไดจากนายจาง
- สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบขอสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกงิ้
บุคคลไทย
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจําตัวพนักงานองคกรของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตที่ระบุเลขประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน (กรณีบัตรแสดงตนไมแสดงที่อยูไว)
- สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบขอสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกงิ้
ในกรณีทที่ านยังไมไดสมัครใชบริการบัวหลวงไอแบงกกิ้ง ทานสามารถสมัครใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งไดพรอมกับการสมัครใช
บริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง
*หมายเหตุ: ในการสมัครใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง ทานจะตองลงนามในชอง “ผูขอใชบริการ” ตอหนา
เจาหนาที่ และลงนามในเอกสารขอตกลงการใชบริการที่ธนาคารจัดเตรียมไวใหที่สาขา โดยลงลายมือชือ่ ตามที่ไดลงนามไวในบัญชีเงิน
ฝากที่ใชกบั บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง
เมื่อใบสมัครของทานไดรับอนุมตั แิ ลว บัญชีผูรบั เงินโอนที่ทา นลงทะเบียนไวจะแสดงบนหนาจอโอนเงินไปตางประเทศโดยอัตโนมัติ
How to apply
If you have already registered for Bualuang iBanking Service then you can apply to make an
International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking by following these simple steps:
1.
2.
3.

Print out the Application for International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking.
Complete the application form.
Submit your application along with the required documents to any Bangkok Bank branch.

Documents Required
Foreigners
- Passport
- A document indicates that the foreigner works in Thailand, e.g., work permit, employee card, a
certificate of income issued by an employer.
- Passbook or cheque book or cheque request form of the deposit account used for Bualuang iBanking
Service
Thai Nationals
- Citizen ID card or government ID card or state enterprise ID card or driver license stating citizen ID.
- A copy of house registration (in case of such identification card does not contain a identification
number)
- Passbook or cheque book or cheque request form of the deposit account used for Bualuang iBanking
Service
If you have not yet registered for Bualuang iBanking Service you can sign up for the International
Funds Transfer Service at the same time as you apply for Bualuang iBanking.
*Please note: You will need to sign the application form as well as the form titled Terms and Conditions
governing the International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking, which will be provided to
you at branch, in front of a bank officer (the signature in the Application for International Funds
Transfer Service via Bualuang iBanking and the deposit account used for Bualuang iBanking Service
need to be the same).
After your application has been registered, the beneficiary account that you registered with Bualuang
iBanking Service will be automatically displayed on the International Funds Transfer page.

คำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
Application for International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking
เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อางอิง/Ref. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………

To The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited.

Ban. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ben. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สาขา………………………………………………………………………………………………………………………….
Branch

วันที่……………………………………………………………………………………………

Date

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง เพื่อสงเงินไปใหผูรับเงินโอนในตางประเทศ ตามรายละเอียด ดังนี้
I wish to apply for International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking in order to transfer funds to the Beneficiary as per details specified below :

รายละเอียดของผูขอใชบริการ / Applicant Details
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ (กรุณาระบุ) ……………………………………………………………………………
Mr.
Mrs.
Miss
Other (Please Specify)
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย/Name in Thai
ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Name
Last Name
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ/Name in English (ระบุตัวพิมพใหญ/Capital Letters as shown on Passport)
ชื่อ/Name
นามสกุล/Last Name
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่บัตรประจำตัวขาราชการ/เลขที่หนังสือเดินทาง/อื่นๆ (กรุณาระบุ)…………………………………………………………………….
Identification Card No./Passport No./Other (Please Specify)

ที่อยู/สำนักงานเลขที…่ ……………………………………………………………………………………..ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..ถนน………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Address No.

Trok/Soi

Street

Sub-District

District/City

Province

Tel. No.

Fax. No.

ตำบล/แขวง……………………………………………………………………………………………………………….อำเภอ/เขต………………………………………………………………………………………………………………………จังหวัด…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย… ……………………………….
Postal Code

โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………………………….โทรสาร…………………………………………………………………………………………………………………………………E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………………

รายละเอียดของผูรับเงินโอน / Beneficiary Details
นาย
Mr.

นาง
Mrs.

นางสาว
Miss

อื่นๆ (กรุณาระบุ) ……………………………………………………………………………
Other (Please Specify)

ชื่อบัญชี ภาษาอังกฤษ/Account Name in English (ระบุตัวพิมพใหญ/Capital Letters)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ทีอ่ ยูผ รู บั เงินโอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beneficiary Address

โทรศัพท…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. No.

ชื่อและที่อยูธนาคารผูรับเงินโอน / Name & Address of Beneficiary Bank in English (Capital Letters)
ชือ่ ธนาคารผูร บั เงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beneficiary Bank Name

ที่อยูธนาคารผูรับเงินโอน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beneficiary Bank Address

SWIFT Code…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เลขที่บัญชีผูรับเงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..สกุลเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beneficiary Account No./IBAN

Currency

Signature

(ลายมือชื่อตามที่ไดลงนามไวในบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง บัญชีเลขที่
Same as that signed in the deposit account used for Bualuang iBanking Service, A/C No.
NFKF 001-1 (4-05/61)

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 / This form is effective from May 2018

Applicant

)
020210

สำหรับธนาคาร 1/For Bank 1

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผูขอใชบริการ

รายละเอียดของผูรับเงินโอน (ตอ) / Beneficiary Details (Continued)
วัตถุประสงคการโอนเงิน/Purpose of Transfer
ชาวตางประเทศ / Foreigners
ชาวตางชาติสงรายไดจากการทำงานในประเทศไทยกลับประเทศ
Salary Repatriation

บุคคลไทย / Thai Nationals (สามารถระบุไดมากกวา 1 วัตถุประสงค/More than one purpose may be specified)
คาใชจายสำหรับการศึกษา
สงเงินใหญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในตางประเทศ
โอนเงินของคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในตางประเทศ
Educational Expenses

Family Support

Living Expenses

ชำระคาสินคา

ชำระคาบริการ

คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

คาใชจายสวนตัว

เงินใหเปลา

เงินบริจาค

Payment for Goods

Payment for Services

Personal Expenses

Travel Expenses

Gift

Donation

ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดทีไ่ ดใหไวขา งตน รวมถึงเอกสารประกอบการขอใชบริการ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอตกลงดังตอไปนี้ ซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ ของคำขอนี้
1) ขอตกลงการใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ ทีแ่ นบทายคำขอนีแ้ ละทีอ่ าจมีการแกไขเพิม่ เติมตอไป และ
2) ขอตกลงการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ ในวันทีท่ ำคำขอนี้ และทีอ่ าจมีการแกไขเพิม่ เติมตอไป
I warrant that all the details given above as well as all documents provided as required are true and accurate in all respects.
I agree to be bound by the following Terms and Conditions which are considered a part of this Application:
1) Terms and Conditions governing International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking attached hereto as maybe amended
from time to time, and
2) Terms and Conditions governing Bualuang iBanking Services in effect on the date of this Application as may be amended from
time to time.

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผูขอใชบริการ
Signature

(ลายมือชื่อตามที่ไดลงนามไวในบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง บัญชีเลขที่
Same as that signed in the deposit account used for Bualuang iBanking Service, A/C No.

Applicant

)

รหัสงาน 7009

สำหรับธนาคาร / For Bank Use Only
สำหรับสาขา
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูรับคำขอ

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ รหัสประจำตัว

สำหรับศูนยสนับสนุนการธนาคาร
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูตรวจสอบขอมูลผูขอใชบริการ

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูตรวจสอบลายมือชื่อผูรับมอบอำนาจของสาขา

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ผูบันทึกขอมูลการใชบริการ IFT เขาระบบ IRC

ผูอนุมัติการใชบริการ

ผูตรวจสอบการบันทึกขอมูลการใชบริการ IFT เขาระบบ IRC

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 / This form is effective from May 2018

สำหรับธนาคาร 2/For Bank 2

สำหรับฝายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหวางประเทศ

คำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
Application for International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking
เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อางอิง/Ref. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………

To The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited.

Ban. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ben. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สาขา………………………………………………………………………………………………………………………….
Branch

วันที่……………………………………………………………………………………………

Date

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง เพื่อสงเงินไปใหผูรับเงินโอนในตางประเทศ ตามรายละเอียด ดังนี้
I wish to apply for International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking in order to transfer funds to the Beneficiary as per details specified below :

รายละเอียดของผูขอใชบริการ / Applicant Details
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ (กรุณาระบุ) ……………………………………………………………………………
Mr.
Mrs.
Miss
Other (Please Specify)
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย/Name in Thai
ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Name
Last Name
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ/Name in English (ระบุตัวพิมพใหญ/Capital Letters as shown on Passport)
ชื่อ/Name
นามสกุล/Last Name
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่บัตรประจำตัวขาราชการ/เลขที่หนังสือเดินทาง/อื่นๆ (กรุณาระบุ)…………………………………………………………………….
Identification Card No./Passport No./Other (Please Specify)

ที่อยู/สำนักงานเลขที…่ ……………………………………………………………………………………..ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..ถนน………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Address No.

Trok/Soi

Street

Sub-District

District/City

Province

Tel. No.

Fax. No.

ตำบล/แขวง……………………………………………………………………………………………………………….อำเภอ/เขต………………………………………………………………………………………………………………………จังหวัด…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย… ……………………………….
Postal Code

โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………………………….โทรสาร…………………………………………………………………………………………………………………………………E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………………

รายละเอียดของผูรับเงินโอน / Beneficiary Details
นาย
Mr.

นาง
Mrs.

นางสาว
Miss

อื่นๆ (กรุณาระบุ) ……………………………………………………………………………
Other (Please Specify)

ชื่อบัญชี ภาษาอังกฤษ/Account Name in English (ระบุตัวพิมพใหญ/Capital Letters)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ทีอ่ ยูผ รู บั เงินโอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beneficiary Address

โทรศัพท…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. No.

ชื่อและที่อยูธนาคารผูรับเงินโอน / Name & Address of Beneficiary Bank in English (Capital Letters)
ชือ่ ธนาคารผูร บั เงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beneficiary Bank Name

ที่อยูธนาคารผูรับเงินโอน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beneficiary Bank Address

SWIFT Code…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เลขที่บัญชีผูรับเงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..สกุลเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beneficiary Account No./IBAN

Currency

Signature

(ลายมือชื่อตามที่ไดลงนามไวในบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง บัญชีเลขที่
Same as that signed in the deposit account used for Bualuang iBanking Service, A/C No.
NFKF 001-1 (4-05/61)

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 / This form is effective from May 2018

Applicant

)
020210

สำหรับลูกค้า 1/For Customer 1

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผูขอใชบริการ

รายละเอียดของผูรับเงินโอน (ตอ) / Beneficiary Details (Continued)
วัตถุประสงคการโอนเงิน/Purpose of Transfer
ชาวตางประเทศ / Foreigners
ชาวตางชาติสงรายไดจากการทำงานในประเทศไทยกลับประเทศ
Salary Repatriation

บุคคลไทย / Thai Nationals (สามารถระบุไดมากกวา 1 วัตถุประสงค/More than one purpose may be specified)
คาใชจายสำหรับการศึกษา
สงเงินใหญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในตางประเทศ
โอนเงินของคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในตางประเทศ
Educational Expenses

Family Support

Living Expenses

ชำระคาสินคา

ชำระคาบริการ

คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

คาใชจายสวนตัว

เงินใหเปลา

เงินบริจาค

Payment for Goods

Payment for Services

Personal Expenses

Travel Expenses

Gift

Donation

ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดทีไ่ ดใหไวขา งตน รวมถึงเอกสารประกอบการขอใชบริการ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอตกลงดังตอไปนี้ ซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ ของคำขอนี้
1) ขอตกลงการใชบริการโอนเงินไปตางประเทศผานบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ ทีแ่ นบทายคำขอนีแ้ ละทีอ่ าจมีการแกไขเพิม่ เติมตอไป และ
2) ขอตกลงการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ ในวันทีท่ ำคำขอนี้ และทีอ่ าจมีการแกไขเพิม่ เติมตอไป
I warrant that all the details given above as well as all documents provided as required are true and accurate in all respects.
I agree to be bound by the following Terms and Conditions which are considered a part of this Application:
1) Terms and Conditions governing International Funds Transfer Service via Bualuang iBanking attached hereto as maybe amended
from time to time, and
2) Terms and Conditions governing Bualuang iBanking Services in effect on the date of this Application as may be amended from
time to time.

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผูขอใชบริการ
Signature

(ลายมือชื่อตามที่ไดลงนามไวในบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง บัญชีเลขที่
Same as that signed in the deposit account used for Bualuang iBanking Service, A/C No.

Applicant

)

รหัสงาน 7009

สำหรับธนาคาร / For Bank Use Only
สำหรับสาขา
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูรับคำขอ

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ รหัสประจำตัว

สำหรับศูนยสนับสนุนการธนาคาร
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูตรวจสอบขอมูลผูขอใชบริการ

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูตรวจสอบลายมือชื่อผูรับมอบอำนาจของสาขา

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ผูบันทึกขอมูลการใชบริการ IFT เขาระบบ IRC

ผูอนุมัติการใชบริการ

ผูตรวจสอบการบันทึกขอมูลการใชบริการ IFT เขาระบบ IRC

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 / This form is effective from May 2018

สำหรับลูกค้า 2/For Customer 2

สำหรับฝายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหวางประเทศ

