Reset

Application for BAHTNET Transfer/Receipt
คำขอโอนเงินระบบบาทเนต/ใบเสร็จรับเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2645 5555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

_

Ref. No. เลขที่

T

Date

Branch/Division Name………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Br./Div. Code…………………………………………………..
สาขา/หนวยงาน

วันที่

รหัสสาขา/หนวยงาน

Please complete this Application in block letters โปรดกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ
Form of Payment วิธีการชำระเงิน
Debit my Account Please specify an account with Bangkok Bank
หักบัญชี
Cash/เงินสด

Account No./เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีตองตรงกับชื่อผูโอนเงินเทานั้น)
-

โปรดระบุบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Cheque/เช็คธนาคารกรุงเทพ Branch/สาขา………………………………………………………………………………………………………………………. No./เลขที่…………………………………………………………………….

Amount/จำนวนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Baht/บาท
THB Amount in Numbers / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวเลข)
THB Amount in Words / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวอักษร)

50 : Details of Applicant/รายละเอียดของผูโอนเงิน

Individual/บุคคลธรรมดา
Juristic Person/นิติบุคคล
Name/ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Identification Card No./Passport No./Juristic Registration No.
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Province/City…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Country…………………………………………………………………………………………………………………………………….ZIP Code………………………………………………………………………………….
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย
Phone/Mobile………………………………………………………………………………………….E-mail/Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….Occupation (Cash Only) ………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท/มือถือ

อาชีพ (สำหรับธุรกรรมเงินสด)

57 : Beneficiary’s Bank/ธนาคารของผูรับเงิน
Bank Name…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Branch…………………………………………………………………………………………………..Province………………………………………………………………………………………….
ชื่อธนาคาร

59 : Details of Beneficiary/รายละเอียดของผูรับเงิน

สาขา

จังหวัด

Account No./เลขที่บัญชี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Account Name/ชื่อบัญชีผูรับเงิน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
เลขที่
Province/City………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ZIP Code…………………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด

70 : Purpose/วัตถุประสงคการโอนเงิน
Service (036)

รหัสไปรษณีย

Cost of Goods (231)
Fee (030)
Personal Expense (052)
คาใชจายสวนตัว
คาที่ปรึกษา
คาสินคา
คาธรรมเนียม
Others (Please Specify)/อื่นๆ (โปรดระบุใหชัดเจน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาบริการ

Consultant (028)

ออกมาจากเว็บไซตของธนาคาร หากมีขอความใดในแบบฟอรมดังกลาวที่แตกตางไปจากแบบฟอรมมาตรฐานที่
ธนาคารใชอยูในวันทำคำขอนี้ (รหัส SFSR 059-3) ขาพเจาใหถือตามขอความที่อยูในแบบฟอรมที่เปนมาตรฐาน
ของธนาคารทุกประการ)

Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ

Applicant/Authorized Person
ผูสั่งโอน/ผูมีอำนาจกระทำการแทน

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank Use Only :
จำนวนเงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………บาท
คาธรรมเนียมบาทเนต………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..บาท
คาธรรมเนียมโอนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….บาท
ยอดเงินรวม
บาท
SFSR 059-3 (4-02/63 B)

ผูรับ/ผูบันทึกรายการ

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ 1

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2563 / This form is effective from Febuary 2020

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ 2
020150

CREDIT A/C / RECEIPT COPY 1 (สำหรับธนาคาร 1)

I/We certify that the details given above are correct and true and agree to comply with the Terms and Conditions for Bahtnet Transfer at the back of this Application which form part
of this Application. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริง และตกลงปฏิบัติตามขอตกลงการใชบริการโอนเงินระบบบาทเนตที่อยูดานหลังคำขอนี้ทุกประการ โดยถือเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
(In the case where I/we have printed this Application form from Bangkok Bank’s website,
If there is any conflict between the content of such Application form and that of the
standard form of the Application for Bahtnet Transfer/Receipt ( Code SFSR 059-3) in effect
on the date hereof, the content of the said standard form shall prevail and I/we agree to
be bound by that of the standard form in all respects.) (ในกรณีที่ขาพเจาพิมพแบบฟอรมคำขอนี้

Application for BAHTNET Transfer/Receipt
คำขอโอนเงินระบบบาทเนต/ใบเสร็จรับเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2645 5555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

_

Ref. No. เลขที่

T

Date

Branch/Division Name………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Br./Div. Code…………………………………………………..
สาขา/หนวยงาน

วันที่

รหัสสาขา/หนวยงาน

Please complete this Application in block letters โปรดกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ
Form of Payment วิธีการชำระเงิน
Debit my Account Please specify an account with Bangkok Bank
หักบัญชี
Cash/เงินสด

Account No./เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีตองตรงกับชื่อผูโอนเงินเทานั้น)
-

โปรดระบุบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Cheque/เช็คธนาคารกรุงเทพ Branch/สาขา………………………………………………………………………………………………………………………. No./เลขที่…………………………………………………………………….

Amount/จำนวนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Baht/บาท
THB Amount in Numbers / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวเลข)
THB Amount in Words / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวอักษร)

50 : Details of Applicant/รายละเอียดของผูโอนเงิน

Individual/บุคคลธรรมดา
Juristic Person/นิติบุคคล
Name/ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Identification Card No./Passport No./Juristic Registration No.
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Province/City…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Country…………………………………………………………………………………………………………………………………….ZIP Code………………………………………………………………………………….
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย
Phone/Mobile………………………………………………………………………………………….E-mail/Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….Occupation (Cash Only) ………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท/มือถือ

อาชีพ (สำหรับธุรกรรมเงินสด)

57 : Beneficiary’s Bank/ธนาคารของผูรับเงิน
Bank Name…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Branch…………………………………………………………………………………………………..Province………………………………………………………………………………………….
ชื่อธนาคาร

59 : Details of Beneficiary/รายละเอียดของผูรับเงิน

สาขา

จังหวัด

Account No./เลขที่บัญชี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Account Name/ชื่อบัญชีผูรับเงิน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
เลขที่
Province/City………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ZIP Code…………………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด

70 : Purpose/วัตถุประสงคการโอนเงิน
Service (036)

รหัสไปรษณีย

Cost of Goods (231)
Fee (030)
Personal Expense (052)
คาใชจายสวนตัว
คาที่ปรึกษา
คาสินคา
คาธรรมเนียม
Others (Please Specify)/อื่นๆ (โปรดระบุใหชัดเจน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาบริการ

Consultant (028)

I/We certify that the details given above are correct and true and agree to comply with the Terms and Conditions for Bahtnet Transfer at the back of this Application which form part
of this Application. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริง และตกลงปฏิบัติตามขอตกลงการใชบริการโอนเงินระบบบาทเนตที่อยูดานหลังคำขอนี้ทุกประการ โดยถือเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
(In the case where I/we have printed this Application form from Bangkok Bank’s website,
If there is any conflict between the content of such Application form and that of the
standard form of the Application for Bahtnet Transfer/Receipt ( Code SFSR 059-3) in effect
on the date hereof, the content of the said standard form shall prevail and I/we agree to
be bound by that of the standard form in all respects.) (ในกรณีที่ขาพเจาพิมพแบบฟอรมคำขอนี้

ออกมาจากเว็บไซตของธนาคาร หากมีขอความใดในแบบฟอรมดังกลาวที่แตกตางไปจากแบบฟอรมมาตรฐานที่
ธนาคารใชอยูในวันทำคำขอนี้ (รหัส SFSR 059-3) ขาพเจาใหถือตามขอความที่อยูในแบบฟอรมที่เปนมาตรฐาน
ของธนาคารทุกประการ)

Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ

Applicant/Authorized Person
ผูสั่งโอน/ผูมีอำนาจกระทำการแทน

จำนวนเงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………บาท
คาธรรมเนียมบาทเนต………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..บาท
คาธรรมเนียมโอนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….บาท
ยอดเงินรวม
บาท
SFSR 059-3 (4-02/63 B)

ผูรับ/ผูบันทึกรายการ

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ 1

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2563 / This form is effective from Febuary 2020

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ 2
020150

RECEIPT 2 (สำหรับลูกค้า 2)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank Use Only :

Application for BAHTNET Transfer/Receipt
คำขอโอนเงินระบบบาทเนต/ใบเสร็จรับเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2645 5555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

_

Ref. No. เลขที่

T

Date

Branch/Division Name………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Br./Div. Code…………………………………………………..
สาขา/หนวยงาน

วันที่

รหัสสาขา/หนวยงาน

Please complete this Application in block letters โปรดกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ
Form of Payment วิธีการชำระเงิน
Debit my Account Please specify an account with Bangkok Bank
หักบัญชี
Cash/เงินสด

Account No./เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีตองตรงกับชื่อผูโอนเงินเทานั้น)
-

โปรดระบุบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Cheque/เช็คธนาคารกรุงเทพ Branch/สาขา………………………………………………………………………………………………………………………. No./เลขที่…………………………………………………………………….

Amount/จำนวนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Baht/บาท
THB Amount in Numbers / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวเลข)
THB Amount in Words / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวอักษร)

50 : Details of Applicant/รายละเอียดของผูโอนเงิน

Individual/บุคคลธรรมดา
Juristic Person/นิติบุคคล
Name/ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Identification Card No./Passport No./Juristic Registration No.
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Province/City…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Country…………………………………………………………………………………………………………………………………….ZIP Code………………………………………………………………………………….
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย
Phone/Mobile………………………………………………………………………………………….E-mail/Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….Occupation (Cash Only) ………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท/มือถือ

อาชีพ (สำหรับธุรกรรมเงินสด)

57 : Beneficiary’s Bank/ธนาคารของผูรับเงิน
Bank Name…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Branch…………………………………………………………………………………………………..Province………………………………………………………………………………………….
ชื่อธนาคาร

59 : Details of Beneficiary/รายละเอียดของผูรับเงิน

สาขา

จังหวัด

Account No./เลขที่บัญชี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Account Name/ชื่อบัญชีผูรับเงิน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
เลขที่
Province/City………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ZIP Code…………………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด

70 : Purpose/วัตถุประสงคการโอนเงิน
Service (036)

รหัสไปรษณีย

Cost of Goods (231)
Fee (030)
Personal Expense (052)
คาที่ปรึกษา
คาสินคา
คาธรรมเนียม
คาใชจายสวนตัว
Others (Please Specify)/อื่นๆ (โปรดระบุใหชัดเจน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาบริการ

Consultant (028)

I/We certify that the details given above are correct and true and agree to comply with the Terms and Conditions for Bahtnet Transfer at the back of this Application which form part
of this Application. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริง และตกลงปฏิบัติตามขอตกลงการใชบริการโอนเงินระบบบาทเนตที่อยูดานหลังคำขอนี้ทุกประการ โดยถือเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
(In the case where I/we have printed this Application form from Bangkok Bank’s website,
If there is any conflict between the content of such Application form and that of the
standard form of the Application for Bahtnet Transfer/Receipt ( Code SFSR 059-3) in effect
on the date hereof, the content of the said standard form shall prevail and I/we agree to
be bound by that of the standard form in all respects.) (ในกรณีที่ขาพเจาพิมพแบบฟอรมคำขอนี้

ออกมาจากเว็บไซตของธนาคาร หากมีขอความใดในแบบฟอรมดังกลาวที่แตกตางไปจากแบบฟอรมมาตรฐานที่
ธนาคารใชอยูในวันทำคำขอนี้ (รหัส SFSR 059-3) ขาพเจาใหถือตามขอความที่อยูในแบบฟอรมที่เปนมาตรฐาน
ของธนาคารทุกประการ)

Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ

Applicant/Authorized Person

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank Use Only :
จำนวนเงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………บาท
คาธรรมเนียมบาทเนต………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..บาท
คาธรรมเนียมโอนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….บาท
ยอดเงินรวม
บาท
SFSR 059-3 (4-02/63 B)

ผูรับ/ผูบันทึกรายการ

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ 1

แบบฟอรมคำขอนี้เริ่มใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2563 / This form is effective from Febuary 2020
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DEBIT A/C 3 (สำหรับธนาคาร 3)

ผูสั่งโอน/ผูมีอำนาจกระทำการแทน

Application for BAHTNET Transfer/Receipt
คำขอโอนเงินระบบบาทเนต/ใบเสร็จรับเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2645 5555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

_

Ref. No. เลขที่

T

Date

Branch/Division Name………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Br./Div. Code…………………………………………………..
สาขา/หนวยงาน

วันที่

รหัสสาขา/หนวยงาน

Please complete this Application in block letters โปรดกรอกขอมูลดวยภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ
Form of Payment วิธีการชำระเงิน
Debit my Account Please specify an account with Bangkok Bank
หักบัญชี
Cash/เงินสด

Account No./เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีตองตรงกับชื่อผูโอนเงินเทานั้น)
-

โปรดระบุบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Cheque/เช็คธนาคารกรุงเทพ Branch/สาขา………………………………………………………………………………………………………………………. No./เลขที่…………………………………………………………………….

Amount/จำนวนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Baht/บาท
THB Amount in Numbers / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวเลข)
THB Amount in Words / จำนวนเงินโอนบาท (ตัวอักษร)

50 : Details of Applicant/รายละเอียดของผูโอนเงิน

Individual/บุคคลธรรมดา
Juristic Person/นิติบุคคล
Name/ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Identification Card No./Passport No./Juristic Registration No.
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Province/City…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Country…………………………………………………………………………………………………………………………………….ZIP Code………………………………………………………………………………….
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย
Phone/Mobile………………………………………………………………………………………….E-mail/Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….Occupation (Cash Only) ………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท/มือถือ

อาชีพ (สำหรับธุรกรรมเงินสด)

57 : Beneficiary’s Bank/ธนาคารของผูรับเงิน
Bank Name…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Branch…………………………………………………………………………………………………..Province………………………………………………………………………………………….
ชื่อธนาคาร

59 : Details of Beneficiary/รายละเอียดของผูรับเงิน

สาขา

จังหวัด

Account No./เลขที่บัญชี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Account Name/ชื่อบัญชีผูรับเงิน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Address No.……………………………………………………………………………………………..Sub district……………………………………………………………………………………………………………………………………..District………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
เลขที่
Province/City………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ZIP Code…………………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด

70 : Purpose/วัตถุประสงคการโอนเงิน
Service (036)

รหัสไปรษณีย

Cost of Goods (231)
Fee (030)
Personal Expense (052)
คาใชจายสวนตัว
คาที่ปรึกษา
คาสินคา
คาธรรมเนียม
Others (Please Specify)/อื่นๆ (โปรดระบุใหชัดเจน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาบริการ

Consultant (028)

I/We certify that the details given above are correct and true and agree to comply with the Terms and Conditions for Bahtnet Transfer at the back of this Application which form part
of this Application. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดที่ไดใหไวขางตนถูกตองและเปนความจริง และตกลงปฏิบัติตามขอตกลงการใชบริการโอนเงินระบบบาทเนตที่อยูดานหลังคำขอนี้ทุกประการ โดยถือเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
(In the case where I/we have printed this Application form from Bangkok Bank’s website,
If there is any conflict between the content of such Application form and that of the
standard form of the Application for Bahtnet Transfer/Receipt ( Code SFSR 059-3) in effect
on the date hereof, the content of the said standard form shall prevail and I/we agree to
be bound by that of the standard form in all respects.) (ในกรณีที่ขาพเจาพิมพแบบฟอรมคำขอนี้

Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ

Applicant/Authorized Person
ผูสั่งโอน/ผูมีอำนาจกระทำการแทน

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank Use Only :
จำนวนเงินโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………บาท
คาธรรมเนียมบาทเนต………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..บาท
คาธรรมเนียมโอนเงิน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….บาท
ยอดเงินรวม
บาท
SFSR 059-3 (4-02/63 B)

ผูรับ/ผูบันทึกรายการ

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ 1
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CR. COMM. A/C 4 (สำหรับธนาคาร 4)

ออกมาจากเว็บไซตของธนาคาร หากมีขอความใดในแบบฟอรมดังกลาวที่แตกตางไปจากแบบฟอรมมาตรฐานที่
ธนาคารใชอยูในวันทำคำขอนี้ (รหัส SFSR 059-3) ขาพเจาใหถือตามขอความที่อยูในแบบฟอรมที่เปนมาตรฐาน
ของธนาคารทุกประการ)

Terms and Conditions for BAHTNET Transfer

I, the Applicant, hereby agree with Bangkok Bank Public Company Limited (the "Bank") to comply with the following terms and conditions:
1. The Bank will proceed with the transfer as specified in the Application when the Bank has received payment therefor together with
the required commissions, fees and expenses in full.
2. In case an account is specified to be debited for the purpose of payment for the transfer. I agree that any fees or expenses may also
be paid by debiting such account.
3. The Bank will proceed with the transfer in accordance with the account number of the Beneficiary appeared on the Application without
having regard to the name of the Beneficiary. I acknowledge that due care must be taken to examine the accuracy of the account
number of the Beneficiary specified in the Application.
4. I shall not cancel or amend the funds transfer instructions after I have received a copy of the Application from the Bank.
5. In the event the Bank has been informed by the Beneficiary's Bank that the requested transfer cannot be effected, the Bank will notify
me thereof. In case no fault has been notified by the Bank, the transfer shall be deemed to be successful.
6. Where the funds cannot be transferred and has to be refunded, the Bank shall return to me the amount to be transferred.
7. I acknowledge that the Bank is entitled to reject the remittance requested in the following circumstances:
(1) the Bank suspects that the remittance requested may be a transaction connected with any illegal activity, money laundering,
financing of terrorism or not in compliance with the applicable laws and regulations,
(2) the Bank is of opinion that the information furnished to the Bank by me is not accurate and complete, or
(3) the Bank has any other reasonable ground.
In the event the Bank rejects a remittance under the said circumstances, I agree not to claim for any damages from the Bank and shall
be fully responsible for any claims that may be made by the Beneficiary.
8. The Bank shall be responsible to me for damage arising from any willful act or gross negligence of the Bank, up to but not exceeding the
amount requested to be transferred, but shall not be liable for any loss or damage incurred from special circumstances or a technical
failure of any computer system.

ขอตกลงการใชบริการโอนเงินระบบบาทเนต
ขาพเจาผูขอใชบริการโอนเงินระบบบาทเนต (“ผูสั่งโอน”) ตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
1. ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินตามที่ระบุในคำขอโอนเงินระบบบาทเนต/ใบเสร็จรับเงินของขาพเจา เมื่อธนาคารไดรับชำระคาเงินโอน, คาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่นๆ ครบจำนวนแลว
2. ในกรณีที่ขาพเจาตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ระบุในคำขอเพื่อชำระเงินที่ขอโอน ขาพเจาตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกลาว เพื่อชำระ
คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ดังกลาวขางตนดวย
3. ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินโดยยึดเลขที่บัญชีของผูรับโอนเงิน โดยไมคำนึงถึงชื่อผูรับโอน ผูสั่งโอนพึงระมัดระวังและตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลเลขที่บัญชีผูรับโอนเงินที่ระบุในคำขอ
4. เมื่อขาพเจาไดรับสำเนาคำขอจากธนาคารแลว ขาพเจาจะยกเลิกหรือแกไขคำสั่งโอนเงินไมได
5. หากธนาคารไดรับแจงจากธนาคารผูรับโอนวา ไมสามารถดำเนินการตามคำขอนั้นได ธนาคารจะแจงใหขาพเจาทราบ ทั้งนี้ หากธนาคารไมแจง
ขอผิดพลาดใดๆ ใหถือวาการโอนเงินนั้นถูกตองเรียบรอยแลว
6. กรณีไมสามารถโอนเงินได และตองคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินใหแกขาพเจาตามจำนวนเงินโอน
7. ขาพเจารับทราบวาธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) หากสงสัยวาการโอนเงินนี้ เปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ
ไมเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) ธนาคารเห็นวาขอมูลที่ขาพเจาใหไวแกธนาคารไมถูกตองแทจริงและครบถวน หรือ
(3) ธนาคารมีเหตุผลสมควรอื่นใด
ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีดังกลาวขางตน ขาพเจาไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ จากธนาคาร และขาพเจาตองรับผิดชอบทุกประการหาก
ผูรับเงินมีขอเรียกรองใดๆ
8. ธนาคารจะรับผิดชอบตอขาพเจาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงิน
ที่โอนตามคำขอของขาพเจา และไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ หรือความบกพรองทางเทคนิคของคอมพิวเตอร
Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ

Applicant/Authorized Person
ผูสั่งโอน/ผูมีอำนาจกระทำการแทน

