Reset
Application for Outward Remittance
Please complete this Application in block letters โปรดกรอกข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
Form of Payment วิธีการชำ�ระเงิน
Account No./เลขที่บัญชี
Debit my Account
Please specify an account with Bangkok Bank
หักบัญชี

โปรดระบุบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

คำ�ขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ
Date
วันที่

-

Cash/เงินสด
Please specify occupation/โปรดระบุอาชีพ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bangkok Bank Cheque/เช็คธนาคารกรุงเทพ Branch/สาขา.......................................................................................................................................................................... No./เลขที่.........................................................................................................................
By applying the exchange rate in the Forward Contract No.
Amount/จำ�นวนเงิน..................................................................................................
โดยขอใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน Forward Contract No.
Amount/จำ�นวนเงิน..................................................................................................
Currency and Amount in Numbers
Amount in Words/จำ�นวนเงินโอน (ตัวอักษร)
สกุลเงินและจำ�นวนเงินโอน (ตัวเลข)

50 : Details of Applicant/รายละเอียดของผู้โอนเงิน

Individual/บุคคลธรรมดา
Juristic Person/นิติบุคคล
Name/ชื่อ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Identification Card No./Passport No./Juristic Registration No.
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

Address No./Street...................................................................................................................................................................................................................................................................................Sub district..............................................................................................................................................
เลขที่/ถนน
ตำ�บล/แขวง
District..........................................................................................................................................................Province/City......................................................................................................................................................Country..................................................................................................................
อำ�เภอ/เขต
จังหวัด
ประเทศ
Phone/Mobile.......................................................................................................................E-mail/Fax.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ

56 : Beneficiary Correspondent Bank (if any)/ธนาคารตัวแทนของธนาคารผู้รับเงิน (ถ้ามี)
57 : Beneficiary’s Bank/ธนาคารของผู้รับเงิน

................................................................................................................................................................................................................................................

SWIFT Code/BIC....................................................................................................................Sort Code/BSB/FW/IFSC/CNAPS (รหัสธนาคาร)........................................................................................................................................................................................................
Bank Name/ชื่อธนาคาร...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address/ที่อยู่ธนาคาร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Country/ประเทศ....................................................................................
59 : Details of Beneficiary/รายละเอียดของผู้รับเงิน
Account No./IBAN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่บัญชี
Account Name/ชื่อบัญชีผู้รับเงิน..................................................................................................................................................................................................................................................Nationality (if any)/สัญชาติ (ถ้ามี)..................................................................................
Address/ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Province/State / จังหวัด/รัฐ.......................................................................................................................................................................................................Country/ประเทศ........................................................................................................................................................................................
70 : Purpose of Payment/วัตถุประสงค์การโอนเงิน
Cost of Goods (231)
Income Repatriation (040)
Consultant (028)
Education Expense (013)
ค่าสินค้า
รายได้ส่งกลับ
ค่าที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
Others (Please Specify)/อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Details of Payment/ รายละเอียดการโอนเงิน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

71 : Foreign Bank Charge/ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ All foreign bank charges are for the account of/ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศให้เรียกเก็บจาก

Beneficiary/ผู้รับเงิน (Charges SHA)
Applicant/ผู้โอนเงิน (Charges OUR)***
***The overseas bank may deduct a fee from the transfer amount before sending funds into the recipient’s account. This depends on the bank’s conditions, which may vary in each country.
***ธนาคารในต่างประเทศอาจหักค่าธรรมเนียมของธนาคารจากยอดเงินโอนก่อนนำ�เงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

I/We certify that the details given above are correct and true and agree to comply with the Terms and Conditions for Outward Remittance at the back of this Application which form part
of this Application. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศที่อยู่ด้านหลังคำ�ขอนี้ทุกประการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคำ�ขอนี้
(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 Outward Remittance ( Code SFSF 122-2) 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.) (ในกรณีที่ข้าพเจ้าพิมพ์แบบฟอร์มคำ�ขอนี้ ออกมาจากเว็บไซต์
ของธนาคาร หากมีข้อความใดในแบบฟอร์มดังกล่าวที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มมาตรฐานที่ธนาคารใช้อยู่ในวันทำ�
คำ�ขอนี้ (รหัส SFSF 122-2) ข้าพเจ้าให้ถือตามข้อความที่อยู่ในแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานของธนาคารทุกประการ)

Signature...................................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ

Applicant / Authorized Person ผู้โอนเงิน/ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทน

สาขา/หน่วยงาน............................................................................................รหัส............................. หมายเลขอ้างอิง............................................................................................................................................ จำ�นวนเงิน..............................................................................................................................บาท
สกุลเงิน.............................จำ�นวนเงิน......................................................................................................... อัตราแลกเปลี่ยน @................................................................................................................................... ค่าธรรมเนียม.......................................................................................................................บาท
กำ�หนดโดย........................................................................................................................................................ เวลา........................................................................................................................................................................ ค่าสวิฟท์...................................................................................................................................บาท
จนท.ผู้ปฏิบัติงาน......................................................................................................................................... จนท.ผู้รับมอบอำ�นาจ................................................................................................................................ รวม..............................................................................................................................................บาท
SFSF 122-2 (5-07/65 B)
020150
แบบฟอร์มคำ�ขอนี้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 / This form is effective from July 2022

สำ�หรับธนาคาร 1

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร For Bank Use Only :

ข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ
		ผู้ขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอ” ตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.		ธนาคารจะดำ�เนินการโอนเงินตามคำ�สั่งของผู้ขอ เมื่อธนาคารได้รับชำ�ระค่าเงินโอน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว หากมีการเรียก
			เก็บค่าใช้จ่ายจากธนาคารในต่างประเทศ ผู้ขอตกลงชำ�ระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคาร
		ในกรณีที่ผู้ขอตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในคำ�ขอนี้ เพื่อชำ�ระเงินที่ขอโอน ผู้ขอตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ใน
			คำ�ขอ เพื่อชำ�ระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วย
			หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากธนาคารในต่างประเทศเพิ่มเติม ผู้ขอตกลงชำ�ระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ธนาคาร โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ระบุไว้
			ในคำ�ขอใช้บริการ
2.		ผู้ขอรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้และต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินด้วยสกุลที่ได้รับจากผู้ขอ ในกรณีคืนเงินเป็นสกุลบาท
			ผู้ขอตกลงให้ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนซื้อของธนาคาร ณ ขณะที่ธนาคารคืนเงินให้
3.		ในการทำ�ธุรกรรมโอนเงินที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ขอรับรองว่าเอกสาร
			หลักฐานประกอบการโอนเงินที่ส่งมอบให้แก่ธนาคาร เป็นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน
4.		ผู้ขอรับรองว่ายอดรวมของธุรกรรมโอนเงินในปีนี้ของผู้ขอ มีจำ�นวนไม่เกินวงเงินที่กำ�หนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลก
			เปลี่ยนเงิน
5. ผู้ขอรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) หากสงสัยว่าการโอนเงินนี้ เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
			 หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
		 (2) ธนาคารเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ขอให้ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน หรือ
		 (3) ธนาคารมีเหตุผลสมควรอื่นใด
		 ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากธนาคาร และผู้ขอต้องรับผิดชอบทุกประการหากผู้รับเงิน
			มีข้อเรียกร้องใดๆ
6.		ผู้ขอตกลงว่า ธนาคารจะรับผิดชอบสำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธนาคารกระทำ�โดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็น
			ความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินโอนตามคำ�สั่งของผู้ขอ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
			พฤติการณ์พิเศษ
			ผู้ขอตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ความบกพร่องของระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
			หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่ธนาคารต่างประเทศนั้นตั้งอยู่หรือจากกฎเกณฑ์ของธนาคาร
			ต่างประเทศดังกล่าว
7.		ผู้ขอตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคาร ในการที่ผู้ขอขอให้ธนาคารดำ�เนินการสอบสวนกรณีที่ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินในระยะเวลาอัน
			สมควรอันเนื่องมาจากความขัดข้องที่มิใช่ความผิดของธนาคาร
8.		ผู้ขอได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
			บุคคลตามที่กำ�หนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
			ส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว ก่อนการตกลงผูกพันตามคำ�ขอนี้ และผู้ขอขอรับรองต่อธนาคารว่า (1) ผู้ขอได้แจ้งรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครอง
			ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไว้แก่ธนาคาร
			ตลอดมาทราบแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว และ
			(2) ผู้ขอมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งผู้ขอได้ให้ไว้แก่ธนาคาร
			ผู้ขอยอมรับและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลที่ผู้ขอได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการตามคำ�ขอนี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่
			เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ตลอดจนมีสิทธิส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท
			ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่จากธนาคาร ผู้รับ
			โอนสิทธิเรียกร้องของธนาคาร ที่ปรึกษา สถาบันการเงินอื่น บุคคลที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
			กับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
			Notice) ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
		 1) การดำ�เนินการให้เป็นไปตามคำ�ขอนี้ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับคำ�ขอนี้ รวมถึงการดำ�เนินการให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำ�ขึ้นระหว่างธนาคาร
			 กับบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการตามคำ�ขอนี้
		 2) การแจ้ง ติดต่อ ตรวจสอบ หรือตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามคำ�ขอนี้ ตามคำ�ขอของผู้ขอหรือบุคคลอื่นที่
			 เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามคำ�ขอนี้
		 3) การวิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจัดการ หรือใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ขอ และ
			 การประชาสัมพันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์ของผู้ขอ
			 ตลอดจนการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
		 4) การดำ�เนินงานที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 5) การกำ�กับดูแล บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของธนาคาร รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร บริษัทใน
			 กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร หรือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
		 6) การดำ�เนินการต่างๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ คำ�สั่ง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด ตลอดจนการ
			 ติดตามทวงถามหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการบังคับสิทธิตามกฎหมาย

							

Signature...................................................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ

Applicant / Authorized Person ผู้โอนเงิน/ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทน

สำ�หรับธนาคาร 2

							

Application for Outward Remittance
Please complete this Application in block letters โปรดกรอกข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
Form of Payment วิธีการชำ�ระเงิน
Account No./เลขที่บัญชี
Debit my Account
Please specify an account with Bangkok Bank
หักบัญชี

โปรดระบุบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

คำ�ขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ
Date
วันที่

-

Cash/เงินสด
Please specify occupation/โปรดระบุอาชีพ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bangkok Bank Cheque/เช็คธนาคารกรุงเทพ Branch/สาขา.......................................................................................................................................................................... No./เลขที่.........................................................................................................................
By applying the exchange rate in the Forward Contract No.
Amount/จำ�นวนเงิน..................................................................................................
โดยขอใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน Forward Contract No.
Amount/จำ�นวนเงิน..................................................................................................
Currency and Amount in Numbers
Amount in Words/จำ�นวนเงินโอน (ตัวอักษร)
สกุลเงินและจำ�นวนเงินโอน (ตัวเลข)

50 : Details of Applicant/รายละเอียดของผู้โอนเงิน

Individual/บุคคลธรรมดา
Juristic Person/นิติบุคคล
Name/ชื่อ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Identification Card No./Passport No./Juristic Registration No.
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

Address No./Street...................................................................................................................................................................................................................................................................................Sub district..............................................................................................................................................
เลขที่/ถนน
ตำ�บล/แขวง
District..........................................................................................................................................................Province/City......................................................................................................................................................Country..................................................................................................................
อำ�เภอ/เขต
จังหวัด
ประเทศ
Phone/Mobile.......................................................................................................................E-mail/Fax.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ

56 : Beneficiary Correspondent Bank (if any)/ธนาคารตัวแทนของธนาคารผู้รับเงิน (ถ้ามี)
57 : Beneficiary’s Bank/ธนาคารของผู้รับเงิน

................................................................................................................................................................................................................................................

SWIFT Code/BIC....................................................................................................................Sort Code/BSB/FW/IFSC/CNAPS (รหัสธนาคาร)........................................................................................................................................................................................................
Bank Name/ชื่อธนาคาร...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address/ที่อยู่ธนาคาร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Country/ประเทศ....................................................................................
59 : Details of Beneficiary/รายละเอียดของผู้รับเงิน
Account No./IBAN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่บัญชี
Account Name/ชื่อบัญชีผู้รับเงิน..................................................................................................................................................................................................................................................Nationality (if any)/สัญชาติ (ถ้ามี)..................................................................................
Address/ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Province/State / จังหวัด/รัฐ.......................................................................................................................................................................................................Country/ประเทศ........................................................................................................................................................................................
70 : Purpose of Payment/วัตถุประสงค์การโอนเงิน
Cost of Goods (231)
Income Repatriation (040)
Consultant (028)
Education Expense (013)
ค่าสินค้า
รายได้ส่งกลับ
ค่าที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
Others (Please Specify)/อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Details of Payment/ รายละเอียดการโอนเงิน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

71 : Foreign Bank Charge/ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ All foreign bank charges are for the account of/ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศให้เรียกเก็บจาก

Beneficiary/ผู้รับเงิน (Charges SHA)
Applicant/ผู้โอนเงิน (Charges OUR)***
***The overseas bank may deduct a fee from the transfer amount before sending funds into the recipient’s account. This depends on the bank’s conditions, which may vary in each country.
***ธนาคารในต่างประเทศอาจหักค่าธรรมเนียมของธนาคารจากยอดเงินโอนก่อนนำ�เงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

I/We certify that the details given above are correct and true and agree to comply with the Terms and Conditions for Outward Remittance at the back of this Application which form part
of this Application. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศที่อยู่ด้านหลังคำ�ขอนี้ทุกประการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคำ�ขอนี้
(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 Outward Remittance ( Code SFSF 122-2) 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.) (ในกรณีที่ข้าพเจ้าพิมพ์แบบฟอร์มคำ�ขอนี้ ออกมาจากเว็บไซต์
ของธนาคาร หากมีข้อความใดในแบบฟอร์มดังกล่าวที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มมาตรฐานที่ธนาคารใช้อยู่ในวันทำ�
คำ�ขอนี้ (รหัส SFSF 122-2) ข้าพเจ้าให้ถือตามข้อความที่อยู่ในแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานของธนาคารทุกประการ)

Signature...................................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ

Applicant / Authorized Person ผู้โอนเงิน/ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทน

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร For Bank Use Only :
สำ�หรับลูกค้า 1

สาขา/หน่วยงาน............................................................................................รหัส............................. หมายเลขอ้างอิง............................................................................................................................................ จำ�นวนเงิน..............................................................................................................................บาท
สกุลเงิน.............................จำ�นวนเงิน......................................................................................................... อัตราแลกเปลี่ยน @................................................................................................................................... ค่าธรรมเนียม.......................................................................................................................บาท
กำ�หนดโดย........................................................................................................................................................ เวลา........................................................................................................................................................................ ค่าสวิฟท์...................................................................................................................................บาท
จนท.ผู้ปฏิบัติงาน......................................................................................................................................... จนท.ผู้รับมอบอำ�นาจ................................................................................................................................ รวม..............................................................................................................................................บาท
SFSF 122-2 (5-07/65 B)
020150
แบบฟอร์มคำ�ขอนี้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 / This form is effective from July 2022

ข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ
		ผู้ขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอ” ตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.		ธนาคารจะดำ�เนินการโอนเงินตามคำ�สั่งของผู้ขอ เมื่อธนาคารได้รับชำ�ระค่าเงินโอน, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว หากมีการเรียก
			เก็บค่าใช้จ่ายจากธนาคารในต่างประเทศ ผู้ขอตกลงชำ�ระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคาร
		ในกรณีที่ผู้ขอตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในคำ�ขอนี้ เพื่อชำ�ระเงินที่ขอโอน ผู้ขอตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ใน
			คำ�ขอ เพื่อชำ�ระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วย
			หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากธนาคารในต่างประเทศเพิ่มเติม ผู้ขอตกลงชำ�ระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ธนาคาร โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ระบุไว้
			ในคำ�ขอใช้บริการ
2.		ผู้ขอรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้และต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินด้วยสกุลที่ได้รับจากผู้ขอ ในกรณีคืนเงินเป็นสกุลบาท
			ผู้ขอตกลงให้ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนซื้อของธนาคาร ณ ขณะที่ธนาคารคืนเงินให้
3.		ในการทำ�ธุรกรรมโอนเงินที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ขอรับรองว่าเอกสาร
			หลักฐานประกอบการโอนเงินที่ส่งมอบให้แก่ธนาคาร เป็นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน
4.		ผู้ขอรับรองว่ายอดรวมของธุรกรรมโอนเงินในปีนี้ของผู้ขอ มีจำ�นวนไม่เกินวงเงินที่กำ�หนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลก
			เปลี่ยนเงิน
5. ผู้ขอรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) หากสงสัยว่าการโอนเงินนี้ เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
			 หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
		 (2) ธนาคารเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ขอให้ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน หรือ
		 (3) ธนาคารมีเหตุผลสมควรอื่นใด
		 ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากธนาคาร และผู้ขอต้องรับผิดชอบทุกประการหากผู้รับเงิน
			มีข้อเรียกร้องใดๆ
6.		ผู้ขอตกลงว่า ธนาคารจะรับผิดชอบสำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธนาคารกระทำ�โดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็น
			ความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่เกินจำ�นวนเงินโอนตามคำ�สั่งของผู้ขอ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
			พฤติการณ์พิเศษ
			ผู้ขอตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ความบกพร่องของระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
			หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่ธนาคารต่างประเทศนั้นตั้งอยู่หรือจากกฎเกณฑ์ของธนาคาร
			ต่างประเทศดังกล่าว
7.		ผู้ขอตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคาร ในการที่ผู้ขอขอให้ธนาคารดำ�เนินการสอบสวนกรณีที่ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินในระยะเวลาอัน
			สมควรอันเนื่องมาจากความขัดข้องที่มิใช่ความผิดของธนาคาร
8.		ผู้ขอได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
			บุคคลตามที่กำ�หนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
			ส่วนบุคคลของธนาคารแล้ว ก่อนการตกลงผูกพันตามคำ�ขอนี้ และผู้ขอขอรับรองต่อธนาคารว่า (1) ผู้ขอได้แจ้งรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครอง
			ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไว้แก่ธนาคาร
			ตลอดมาทราบแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว และ
			(2) ผู้ขอมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งผู้ขอได้ให้ไว้แก่ธนาคาร
			ผู้ขอยอมรับและตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลที่ผู้ขอได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการตามคำ�ขอนี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่
			เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ตลอดจนมีสิทธิส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท
			ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่จากธนาคาร ผู้รับ
			โอนสิทธิเรียกร้องของธนาคาร ที่ปรึกษา สถาบันการเงินอื่น บุคคลที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
			กับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
			Notice) ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
		 1) การดำ�เนินการให้เป็นไปตามคำ�ขอนี้ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับคำ�ขอนี้ รวมถึงการดำ�เนินการให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำ�ขึ้นระหว่างธนาคาร
			 กับบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการตามคำ�ขอนี้
		 2) การแจ้ง ติดต่อ ตรวจสอบ หรือตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามคำ�ขอนี้ ตามคำ�ขอของผู้ขอหรือบุคคลอื่นที่
			 เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามคำ�ขอนี้
		 3) การวิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจัดการ หรือใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ขอ และ
			 การประชาสัมพันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์ของผู้ขอ
			 ตลอดจนการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
		 4) การดำ�เนินงานที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 5) การกำ�กับดูแล บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของธนาคาร รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร บริษัทใน
			 กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร หรือพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
		 6) การดำ�เนินการต่างๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ คำ�สั่ง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด ตลอดจนการ
			 ติดตามทวงถามหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการบังคับสิทธิตามกฎหมาย
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Terms and Conditions for Outward Remittance
The Applicant hereby agrees with Bangkok Bank Public Company Limited (hereinafter called the “Bank”) to comply with the following terms and
conditions :
1.		The Bank will proceed with the remittance as specified in the Application when the Bank has received payment therefor together with the
			required commissions, fees and expenses in full.
			In case my account is specified to be debited for the purpose of payment for the remittance, the Applicant agrees that payment of such
			commissions, fees or expenses may be made by the Bank debiting such account.
			If additional expenses are charged by a foreign bank, the Applicant agrees to pay all such expenses to the Bank and authorizes the Bank to
			debit the account specified in the Application for such payment.
2.		The Applicant acknowledges that, in the event the Bank is unable to effect the remittance as requested and the refund is to be made,
			the Bank shall refund the amount in the currency received. Where the amount refunded is in Baht, the Applicant agrees that the Bank may
			use its prevailing Buying Telegraphic Transfer Rate at the time of the refund.
3.		Where the remittance requires that relevant documents and evidence are to be submitted pursuant to the applicable laws and regulations
			relating to the foreign exchange control, the Applicant warrants that all such documents and evidence are true, accurate and complete.
4.		The Applicant warrants that the aggregate amount of all remittances made by the Applicant in the current year does not exceed the
			amount prescribed by the applicable laws and regulations relating to the foreign exchange control.		
5.		The Applicant acknowledges 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 the Applicant 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, 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.
6.		In the case where a loss or damage is incurred as a result of the Bank’s gross negligence or willful misconduct, the Applicant agrees that the
			Bank shall only be responsible for the loss or damage that will ordinarily be incurred but the Bank’s liability shall not exceed the amount
			requested to be remitted and the Bank shall not be liable for any loss or damage resulting from special circumstances.
			The Applicant agrees that the Bank shall not be responsible for any loss or damage resulting from any force majeure event; failure or default
			of any communication network, computer system or any equipment; foreign exchange fluctuation; or any laws or regulations of the countries
			where the relevant foreign banks are located or the rules of such foreign banks.
		7. In the event the Applicant requests the Bank to conduct an investigation on the delay of the remittance where the Beneficiary has not
			received the funds within a reasonable time which is not caused by any fault of the Bank, the Applicant shall be responsible for any and all
			expenses incurred to the Bank as a result thereof.
		8. The Applicant acknowledges the purposes and details with respect to the Bank’s collection, use and disclosure of personal data as well as the
			rights of the data subject as stated in the Privacy Notice and the Written Request for Consent Relating to the Collection, Use, and Disclosure of
			Personal Data prior to agreeing to be bound by this Application and the Applicant hereby confirms to the Bank that (1) the Applicant has
			notified details of the Privacy Notice of the Bank to the person whose personal data has been provided by the Applicant to the Bank and such
			person is informed of details as stated in the Privacy Notice of the Bank, and (2) the Applicant has legitimate rights to disclose any information
			of any other person whose personal data has been provided by the Applicant to the Bank.
			The Applicant accepts and agrees that the Bank is entitled to collect and use the information which the Applicant has provided to the Bank
			or which derives from the use of the service under this Application and other information related to the use of the service under this agreement
			or other information which the Bank has received or obtained from other sources, and is entitled to send, transfer or disclose such information
			to companies within the Bank’s financial group, business partners, outsource service providers, agents of the Bank, assignees of the Bank’s rights
			or obligations, assignees of the Bank’s claims, advisors, other financial institutions, credit rating agencies, external auditors, agencies or any
			persons related to the business operation of the Bank, both domestic and overseas, for the purposes stated in the Privacy Notice of the Bank,
			including:
			1) For compliance with its obligations under this Application or in connection with this Application including for compliance with any agreement
			 or contract entered into between the Bank and any other person related to or in connection with the provision of service under this
			 Application;
			2) For notification, communication, examination or response to any inquiries or complaints related to the use of the service under this Application
			 at the request of the Applicant or any other person related to the provision of service under this Application;
			3) For analysis, processing, management or use of information obtained from the utilization of the Bank’s products or services in order to facilitate
			 such utilization by the Applicant and for advertisement, granting or offering privileges, benefits, rewards and products or services likely to be
			 suitable to, or meet requirements of, the Applicant, as well as for assessment, development and improvement of the products and services
			 of the Bank;
			4) For operations relating to information technology;
			5) For compliance, risk management and any audit related to the service provision of the Bank including business management of the Bank,
			 companies within the Bank’s financial group and the Bank’s affiliates or business partners;
			6) For compliance with laws, regulations, orders or procedures prescribed by government agencies or regulatory authorities as well as for
			 debt collection, exercise of claims or enforcement of legal rights.
สำ�หรับลูกค้า 3

