
 

跨境汇款申请书跨境汇款申请书跨境汇款申请书跨境汇款申请书     แบบคําขอโอนเงิน 
INTERNATIONAL REMITTANCE  

APPLICATION FORM 

วนัที� DATE日期 REF 

业务类型业务类型业务类型业务类型 
TYPE 

ประเภท 

�  跨境汇款 T/T INTERNATIONAL REMITTANCE      � 工银速汇  ICBC EXPRESS        � 预结汇汇款 PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE                
      โอนเงนิรปูแบบ SWIFT                                            โอนเงนิรปูแบบ ICBC Express      โอนเงนิหยวนรปูแบบ PRE-FIXED RMB REMITTANCE   
� 个人跨境人民币汇款 PERSONAL CNY CROSS - BORDER REMITTANCE โอนเงนิหยวนรปูแบบ CROSS - BORDER REMITTANCE 

  
 
汇款人名称                 

 APPLICANT’S NAME 
 ชื�อผูข้อโอน               ENG ：______________________________________________________________________________________ 
                              

 

汇款人职业 
APPLICANT’S OCCUPATION 
อาชพีของผูข้อโอน 

� 居民 RESIDENT คนไทย                         汇款人证件号码                          
 

  � 非居民 NON-RESIDENT ชาวตา่งชาต ิ          APPLICANT’S I.D./PASSPORT NO. 
                                                เลขที�บัตรประชาชน/เลขที�พาสปอรต์ ของผูข้อโอน 

             

汇款人地址 
APPLICANT’S ADDRESS 

  ที�อยูข่องผูข้อโอน 

汇款人电话          
APPLICANT’S 
TELEPHONE NO. � 住宅 Home ____________ � 办公室 Office ____________ � 手机 Mobile____________ 
หมายเลขโทรศัพทผ์ูข้อโอน 

资金属性及来源         
SOURCE OF FUNDS 
แหลง่ที�มาของเงนิ 

� 存款 DEPOSIT เงนิฝาก 
� 工薪收入 SALARY INCOME  
    คา่ตอบแทนการจา้ง 
� 其他 OTHERS อื�นๆ_________ 

收款人名称  
BENEFICIARY’S NAME   ： 
ชื�อผูร้ับเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

* 收款人联系电话 
BENE’S CONTACT NO. 
หมายเลขโทรศัพทผ์ูร้ับเงนิ 

 
 
 
 

*  收款人证件 
BENEFICIARY I.D. CARD NO. 
เลขที�บัตรประชาชนของผูร้ับเงนิ 
 

收款人名称  
BENEFICIARY’S NAME   ： 
ชื�อผูร้ับเงนิ 
โอนเงนิหยวน：ชื�อ-นามสกลุ ภาษาจนี และ พนิอนิ 

* 预结汇汇款：中文姓名及拼音    
 PERSONAL PRE-FIXED REMITTANCE: Surname/Name 

   

  收款人地址 
BENEFICIARY’S ADDRESS 
ที�อยูข่องผูร้ับเงนิ 
 

收款人账号/卡号 
BENEFICIARY’S A/C NO. OR IBAN 
เลขที�บัญชขีองผูร้ับเงนิ 
 

 

收款行代理行名称及代码 
CORRESPONDENT OF BENEFICIARY’S 
BANK NAME & SWIFT CODE 
ชื�อ-ธนาคารตัวแทน 
และรหัส SWIFT CODE 

   收款银行名称及银行代码  
BENEFICIARY’S BANK &  
SWIFT CODE  
ชื�อธนาคารของผูร้ับเงนิ และรหัส SWIFT CODE 

 

收款银行地址 
BENEFICIARY’S BANK ADDRESS 
ที�อยูธ่นาคารของผูร้ับเงนิ 
 

汇款用途 
PURPOSE OF 
REMITTANCE 

วตัถปุระสงคก์ารโอนเงนิ 

 

�  贸易 GOODS TRADE  สั�งซืYอสนิคา้ 

�  运费 FREIGHT；คา่ขนสง่สนิคา้ 

�  非居民资金汇回国外 

     REPATRIATION OF FUNDS BY FOREIGN NATIONALS； 
     ชาวตา่งชาตโิอนเงนิกลับประเทศ 

�  其他 OTHERS อื�นๆ(โปรดระบ)ุ _______________________ 
 

 

�    教育 EDUCATION;การศกึษา 

� 旅游 TRAVELING;  ทอ่งเที�ยว 

�   *赡家款 FAMILY’S SUPPORTING（预结汇 PRE-FIXED ONLY） 

      โอนเงนิใหญ้าตทิี�มถี ิ�นพํานักถาวรในตา่งประเทศ 

汇款附言 
REMITTANCE INFORMATION 
ขอ้มลูการโอนเงนิ 

国外费用承担 
FOREIGN BANK’S CHARGE 

   ผูร้ับผดิชอบคา่ธรรมเนยีม 

� SHA 共同    BENEFICIARY  ผูโ้อนและผูร้ับ 
� OUR 汇款人 APPLICANT  ผูโ้อน 

汇款币种金额 
REMITTANCE   

CURRENCY AND 
AMOUNT 

จํานวนเงนิและสกลุ
เงนิที�โอน 

相应币种

CURRENCY 
สกลุเงนิ 

小写 FIGURES ตัวเลข 大写WORD ตัวอักษร 
 

    

付款方式 PAYMENT METHOD 
วธิกีารชําระเงนิ 
 

� เงนิสด CASH现金_________________ 
 
� ตัดบัญช ีTHB借记账户 DEBIT FROM A/C  
 
__________________________________ 

� ตัดบัญช ีFCD借记账户 DEBIT FROM A/C  
 
__________________________________ 

 
� อื�นๆ其他 OTHERS ________________ 
 

费用支付方式 SERVICE CHARGE 
วธิกีารชําระคา่ธรรมเนยีม 

 
� เงนิสด CASH现金__________________ 
 
� ตัดบัญช ีTHB借记账户 DEBIT FROM A/C  
__________________________________ 
 
� ตัดบัญช ีFCD借记账户 DEBIT FROM A/C  
__________________________________ 
 
� อื�นๆ其他 OTHERS ________________ 

本人/我司保证上述信息及提供的资料真实、正确，并同意遵守本申请背面规定
的条款。本人/我司确认本人/我司是资金的拥有者。请依据上述详情，即行办理 
汇款。 
The Applicant hereby certifies that information stipulated herein and any 
provided documents are true and correct. The Applicant has read and agreed 
to the terms and conditions stipulated in the reverse side of this Application. 
The Applicant confirms that the Applicant is the benefits owner. Please effect 
this transaction as details stipulated herein. 
ผูข้อโอนขอรับรองวา่ขอ้มลูและรายละเอยีดในคําขอนีYและเอกสารใดๆ ที�ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร
ถูกตอ้งตามความจรงิทุกประการ ผูข้อโอนไดอ้่านและยอมรับขอ้ตกลงและเงื�อนไขการ
โอนเงนิซึ�งไดร้ะบุไวใ้นดา้นหลังคําขอนีYทุกประการผูข้อโอนขอรับรองว่าผูข้อโอนเป็น
เจา้ของผลประโยชน ์ โปรดดําเนนิการโอนเงนิตามรายละเอยีดขา้งตน้  
 
 
 
 

 

银行专用,FOR BANK USE ONLY 
สําหรับเจา้หนา้ที�ธนาคาร 

จํานวนเงนิ  (FCY) 金额 AMOUNT______________________________________ 

อัตราแลกเปลี�ยน 汇率 FX RATE_______________________________________ 

จํานวนที�ตอ้งจา่ย 结算金额 SETTLEMENT AMOUNT___________________________ 

คา่ธรรมเนยีมเงนิโอน汇费 EXPENSE_____________________________________ 

คา่ธรรมเนยีมชดเชยอัตราแลกเปลี�ยน汇率费 COM IN LIEU________________________ 

อื�นๆ其他 OTHERS_______________________________________________ 

รวม合计   TOTAL_______________________________________________ 

经办  
MAKER: 
ผูดํ้าเนนิการ 

复核 
CHECKER: 
ผูต้รวจสอบ 

CPO Version 2 : 8/2017              填写前请仔细阅读各联背面条款及填报说明 Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application 

                                              请用英文大写填写申请内容 Please write in block letters     * 号部分仅预结汇汇款专用 For Personal FRE-FIXED Remittance Only 

                  

 

___________________________________________ 
申请人签名 

Signature of Applicant 
ลายมอืชื�อผูข้อโอน 



 

TERMS AND CONDITIONS 

1. The Bank will provide the telegraphic transfer, either literally or in cipher entirely at the Applicant’s risk. Neither the Bank nor any of its correspondents or agents (hereinafter referred to as 
“correspondent or agents”) shall be liable for any loss or damage incurred to the Applicant, the Beneficiary or any person due to any error, delay or default of any kind in transmissions, 
any delay, error, omission, suspense or prohibition caused by the clearing system of the country in which the payment is to be made, any error in identifying the Beneficiary, any default, 
willful misconduct or negligence of the Beneficiary’s bank in collecting the remittance, or due to the Bank’s or the correspondents’ or agents’ computer, electrical system or communication 
system malfunctions, or from refusal or inability of the correspondents or agents to effect payment by reason of any law, court order, rule, regulation or decree of any government or 
regulators, or from any misinterpretation of the contents or resulting from any other cause whatsoever. The Bank reserves its right to refuse to accept any application without any reason. 
The Bank may use, without any liability whatsoever for any act or omission under this Application of any of its branches or the correspondents or agents to effect the remittances. 

2. The Applicant agrees to provide all authentic correct and complete information related to the transaction to the Bank, and consents the Bank, its official and employees and the 
correspondents or agents to disclose and utilize any information relating to the Applicant’s particulars, this Application, any transaction connected therewith, the Applicant’s account and 
affairs as the Bank shall deem appropriate. 

3. Funds remittance and payment of the transferred funds under this Application is subject to the laws and regulations regarding the foreign exchange control, including the relevant laws, 
rules and regulations and market practices of the relevant country. The Applicant agrees to comply with this Terms and Conditions and other terms and conditions specified by the Bank, 
including all relevant customs or practices in all respects. The Bank and the correspondents or agents shall not be liable for any loss, costs, expenses or delay arising from or caused by any 
such rules, regulations or market practices. In case where the remittance is under any limit or restriction, the Applicant agrees to comply with such limitation or restriction in all respect and 
it shall be deemed that the Bank has completely remitted the funds according to the request of the Applicant stated in this Application. 

4. The Bank and the correspondents or agents shall not be liable for any delayed payment or incorrect payment caused by the incorrect or incomplete information given or unclear writing. 
*PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE refers to the service that the Applicant remits USD to Mainland China, the correspondent will exchange the USD to CNY according to the pre-
fixed exchange rate and will credit to the final beneficiary’s CNY account. The Applicant must provide the valid Beneficiary’ I.D. Card (Chinese resident Identity Card or Military Card) and 
guarantee the beneficiary’s annual exchange limit is enough to exchange the USD to CNY. Personal CNY CROSS - BORDER REMITTANCE refers to the service that the Bank provides service 
for remitting CNY to individual beneficiary in Mainland China, which should comply with Chinese regulations, otherwise the proceeds may be returned by beneficiary bank.  

5. The Bank will use reasonable endeavors to process applications received by the Bank on or before 3.30 p.m. (Bangkok Time) or such other time as may be notified by the receiving banks 
on the same day. Any application received by the Bank after such cut-off time will be processed on the Bank’s next working day. For *PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE, the cut-off 
time will depend to the correspondent, the Bank will not take any liability on correspondent’s change pre-fixed exchange rate. 

6. Any request for amendment or cancellation of payment instruction has to be made by the Applicant in person upon production of proper identity documents. The refund can only be made 
by the Bank upon receipt of the correspondents’ or agents’ effective and valid confirmation of the cancellation and the Bank will reimburse to the Applicant at the prevailing buying rate for 
the relevant currency after the deducting all costs, interest, expenses and charges which may have been incurred by the Bank and/or the correspondents or agents. 

7. The Applicant and/or the Beneficiary (as the case may be) shall pay all local and/or overseas commissions, fees, charges, costs and expenses related to the transfer of money at the rate 
and in the amount specified by the Bank and/or the correspondents or agents. The Bank and the correspondents or agents reserve the right to revise, amend and/or adjust such 
commissions, fees, charges, costs and/or expenses from time to time without prior notice to the Applicant. The applicant should notice that besides the charges by the Bank, the 
correspondents may collect fees (such as fee of trans-remittance, fee of accounting etc) during the process of fund transfer.  If the applicant will bear fee of trans-remittance, the Bank 
reserves the right to claim from the Applicant any other banking fees which might arise with the remittance. 

8. The Applicant agrees and acknowledges that this Application shall be deemed to be a consent and an authorization to the Bank to deduct from the Applicant’s account for the remittance 
under this Application including all local and/or overseas commissions, fees, charges, costs and expenses related to the transfer of money.” 

9. The Bank reserves the right to add, alter, vary and/or modify any or all of this Terms & Conditions at any time without any prior notice to the Applicant. 
10. The Applicant shall retain a photo copy of this Application for future enquires. 
11. In the event of inconsistency between Thai and English version of these Terms and Conditions, the Thai version shall prevail. 
12. This Terms and Conditions shall be governed by Thai laws.      
13. The Applicant hereby undertakes, represents and warrants to the Bank that: (1) the Applicant shall at all times comply with all applicable laws governing Anti-Money Laundering and 

Counter-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing; (2) no transaction of the Applicant is involved in or support to the terrorists or terrorist financing; (3) the 
Applicant shall not conduct or refrain from doing any act and thing for the purpose of concealing and/or disguising any fact or true and accurate information or for and on behalf  or under 
direction or control of the terrorists; and (4) all information regarding the transaction purpose and the source of money provided by the Applicant to the Bank are true and accurate and the 
Applicant has the evidences and documents proving the authenticity of the certain information. 

ขอ้ตกลงและเงื)อนไข 

1. ธนาคารจะโอนเงนิผา่นทางระบบอเีลคโทรนคิส ์ (Telegraphic Transfer) ไมว่า่จะเป็นการโอนตามตวัอกัษรหรอืโดยการใชร้หัส ดว้ยความเสี�ยงของผูข้อโอนเอง ทั YงนีYธนาคารและ
ธนาคารตัวแทนหรอืตวัแทนซึ�งตอ่ไปนีYจะเรยีกวา่ธนาคารตวัแทนหรอืตวัแทน ไมต่อ้งรับผดิชอบในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆที�เกดิขึYนกบัผูข้อโอน ผูรั้บประโยชนห์รอืบคุคลใดๆ
อนัเนื�องมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ การไมดํ่าเนนิการโอนเงนิ ความลา่ชา้ ความผดิพลาด การงดเวน้การกระทําการ การหยดุใหบ้รกิารหรอืการหา้มดําเนนิการที�เกดิขึYนจากระบบ
การชําระเงนิของประเทศที�มกีารโอนเงนิ ความผดิพลาดในการระบผุูรั้บเงนิ ความผดิพลาด การกระทําการที�ไมถ่กูตอ้งดว้ยความตั Yงใจ ความประมาทเลนิเลอ่ของธนาคารของผูรั้บ
ประโยชนใ์นการรับเงนิโอน หรอืความผดิพลาดที�เกดิจากระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบอเีลคโทรนคิส ์หรอืระบบการสื�อสารของธนาคาร ธนาคารตัวแทนหรอืตวัแทน หรอืการปฏเิสธความรับ
ผดิของธนาคารตวัแทนหรอืตัวแทน หรอืจากการปฏเิสธหรอืการไมดํ่าเนนิการใดๆของธนาคารตวัแทนหรอืตัวแทนในการชําระเงนิโดยผลของกฏหมาย คําสั�งศาล กฏระเบยีบ ขอ้บังคับ
ของรัฐบาล หน่วยงานที�กํากบัดแูล หรอืจากการตคีวามที�ผดิพลาดในขอ้ความหรอืจากสาเหตใุดๆกต็าม ธนาคารสงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธในการดําเนนิการตามคําสั�งโอนเงนิโดยไมต่อ้งแจง้
เหตผุล ทั YงนีYธนาคารอาจจะกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการใดๆตามคําสั�งโอนเงนิของสาขา ธนาคารตวัแทนหรอืตวัแทนในการโอนเงนิโดยไมต่อ้งรับผดิใดๆทัYงส ิYน  

2. ผูข้อโอนตกลงใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ที�เชื�อถอืได ้ ถกูตอ้งและครบถว้นซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการโอนเงนิตามคําขอนีYแกธ่นาคาร ผูข้อโอนยนิยอมใหธ้นาคาร เจา้หนา้ที�และลกูจา้งของธนาคารและผู ้
ซ ึ�งไดรั้บมอบหมายหรอืตวัแทนเปิดเผยและใชข้อ้มลูใด ๆ ที�เกี�ยวกบัผูข้อโอน คําขอฉบับนีY ธรุกรรมที�เกี�ยวขอ้ง บัญชเีงนิฝากและธรุกจิของผูข้อโอนตามที�ธนาคารเห็นสมควร 

3. การโอนเงนิและการจา่ยเงนิที�โอนตามคําขอนีYตอ้งเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงนิ รวมตลอดถงึกฎหมาย กฏระเบยีบ ขอ้บังคับ ขอ้กําหนดและประเพณีปฎบิตั ิ
ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งของประเทศตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ผูข้อโอนตกลงปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื�อนไขนีYและเงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�น ๆ ตามที�ธนาคารประกาศกําหนด รวมถงึประเพณีปฏบิตั ิ
ตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งทกุประการ ธนาคารและผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายหรอืตวัแทนไมต่อ้งรับผดิใด ๆ สําหรับการสญูเสยี ความเสยีหาย คา่ใชจ้า่ยหรอืการลา่ชา้ใด ๆ ที�เกดิขึYนจากหรอืเกี�ยวเนื�อง
กบักฎหมาย ขอ้กําหนดและประเพณีปฏบิตัใิด ๆ ดังกลา่ว ในกรณีที�การโอนเงนิอยูภ่ายใตข้อ้จํากดัหรอืขอ้หา้มใดๆ ผูข้อโอนตกลงที�จะปฏบิตัติามขอ้จํากดัและขอ้หา้มดังกลา่วในทกุ
กรณีและใหถ้อืวา่ธนาคารไดดํ้าเนนิการตามคําสั�งโอนเงนิตามที�ผูข้อโอนเงนิไดร้ะบไุวใ้นคําขอโอนเงนิเสร็จสิYนสมบรูณ์แลว้ 

4. ธนาคาร ธนาคารตวัแทนหรอืตัวแทนไมต่อ้งรับผดิชอบในการชําระเงนิลา่ชา้หรอืการชําระเงนิที�ไมถ่กูตอ้งที�เกดิขึYนจากใหข้อ้มลูที�ไมถ่กูตอ้ง ไมส่มบรูณ์หรอืไมช่ดัเจนที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 
ธนาคารตัวแทน หรอืตัวแทน  การโอนเงนิสกลุหยวนโดยกําหนดอตัราแลกเปลี�ยนลว่งหนา้สําหรับบคุคล (Personal Pre-fixed RMB Remittance) หมายถงึบรกิารที�ผูข้อโอนโอนเงนิ
สกลุดอลลารส์หรัฐมายังประเทศจนี ธนาคารตวัแทนจะดําเนนิการแลกเปลี�ยนเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐไปเป็นสกลุเงนิหยวนโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนลว่งหนา้สําหรับบคุคล (RMB Pre-
fixed Rate Remittance)และโอนเขา้บัญชสีกลุเงนิหยวนของผูรั้บประโยชน ์ผูข้อโอนเงนิตอ้งสง่มอบบตัรแสดงตนของผูรั้บประโยชน(์บตัรแสดงถิ�นที�อยูใ่นประเทศจนีหรอืบตัร
ขา้ราชการทหารที�ยังไมห่มดอาย)ุ และตอ้งยนืยันวา่เงนิที�แลกเปลี�ยนดังกลา่วอยูภ่ายในวงเงนิแลกเปลี�ยนตอ่ปีของผูรั้บประโยชน ์Personal CNY Cross Border Remittance หมายถงึ
บรกิารของธนาคารในการโอนเงนิสกลุหยวนใหแ้กผู่รั้บประโยชนท์ี�เป็นบคุคลในประเทศจนีซึ�งจะตอ้งปฏบิัตติามกฏระเบยีบขอ้บังคบัของประเทศจนี ซึ�งหากไมป่ฏบิัตติามกฏระเบยีบ
ขอ้บังคบัดังกลา่วอาจตอ้งสง่เงนิโอนกลับคนืมาจากธนาคารของผูรั้บประโยชน ์

5. ธนาคารจะใชค้วามพยายามอยา่งดทีี�สดุในการโอนเงนิตามคําสั�งการโอนเงนิที�ธนาคารไดรั้บในหรอืกอ่นเวลา 15.00 น.(เวลากรงุเทพ) หรอืในเวลาอื�นใดตามที�ธนาคารจะไดแ้จง้ในวนั
ทําการเดยีวกนั คําขอโอนเงนิที�ธนาคารไดรั้บหลังเวลาดังกลา่วธนาคารจะทําการโอนเงนิภายในวนัทําการถดัไปสําหรับการโอนเงนิที�เป็น  Personal Pre-fixed RMB Remittance เวลา 
Cut-Off Time จะเป็นไปตามที�ธนาคารตวัแทนกําหนด ธนาคารไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนลว่งหนา้สําหรับบคุคลของธนาคาร
ตัวแทนแตอ่ยา่งใด 

6. การขอแกไ้ข เปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิการคําสั�งโอนเงนิ การโอนเงนิหรอืการจา่ยเงนิใด ๆ ตอ้งกระทําโดยผูข้อโอนและตอ้งใชเ้อกสารที�ธนาคารกําหนดเทา่นัYน ธนาคารจะคนืเงนิที�โอน
ตามคําขอนีYกต็อ่เมื�อธนาคารไดรั้บการยนืยันเป็นหนังสอืจากผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายหรอืตัวแทนวา่ไดย้กเลกิการจา่ยเงนิและธนาคารจะคนืเงนิสว่นที�เหลอืจากการหักชําระคา่ใชจ้า่ย 
ดอกเบีYยและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ของธนาคาร และ/หรอื ผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายหรอืตวัแทนครบถว้นแลว้ใหแ้กผู่ข้อโอน 

7. ผูข้อโอน และ/หรอื ผูรั้บเงนิ (แลว้แตก่รณี) จะตอ้งชําระคา่ตอบแทน คา่ธรรมเนียม คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการโอนหรอืจา่ยเงนิ ทั Yงที�เกดิขึYนในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ ตามอตัราและจํานวนเงนิที�ธนาคาร และ/หรอื ธนาคารตวัแทนหรอืตวัแทนกําหนดทกุประการ ธนาคารและธนาคารตวัแทนหรอืตวัแทนสงวนสทิธทิี�จะทบทวน แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
และ/หรอื เปลี�ยนแปลงอตัรา และ/หรอื จํานวนเงนิคา่ตอบแทน คา่ธรรมเนียม คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ดังกลา่วไดเ้ป็นครั Yงคราว โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ข้อโอนทราบ ผูข้อโอนได ้
รับทราบแลว้วา่นอกเหนือไปจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที�กลา่วมาขา้งตน้ ธนาคารตวัแทนอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมอื�นๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอน คา่ธรรมเนียมในทางบัญชทีี�
เกดิขึYนอนัเนื�องมาจากการโอนเงนิ ในกรณีที�ผูข้อโอนเงนิรับผดิชอบในการชําระคา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิ ธนาคารสงวนสทิธทิี�จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมอื�นๆจากผูข้อโอนเงนิที�เกดิขึYน
จากการโอนเงนิ 

8. ผูข้อโอนตกลงวา่คําขอโอนเงนิเป็นคํายนิยอมและการมอบอํานาจใหธ้นาคารหักบญัชขีองผูข้อโอนเพื�อการโอนเงนิตามคําขอโอนเงนิรวมทัYงยนิยอมใหธ้นาคารหักบญัชขีองผูข้อโอนเพื�อ
ชําระคา่ตอบแทน คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร  และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการโอนหรอืจา่ยเงนิ 

9. ธนาคารขอสงวนสทิธทิี�จะเพิ�มเตมิ แกไ้ข เปลี�ยนแปลง และ/หรอื ปรับปรงุขอ้ตกลงและเงื�อนไขนีY ไมว่า่ทั Yงหมดหรอืบางสว่น ในเวลาใด ๆ กไ็ด ้โดยไมต่อ้งแจง้ผูข้อโอน 
10. ผูข้อโอนตกลงจะเกบ็รักษาสําเนาคําขอนีYไวเ้พื�อเป็นหลักฐาน 
11. ในกรณีที�ขอ้ตกลงและเงื�อนไขของขอ้ความที�เป็นภาษาไทยขดัหรอืแยง้กบัภาษาองักฤษและ/หรอืภาษาจนี ใหใ้ชข้อ้ตกลงและเงื�อนไขของขอ้ความที�เป็นภาษาไทยบงัคับ 
12. การบงัคบัและการตคีวามขอ้ตกลงและเงื�อนไขนีYใหใ้ชก้ฏหมายไทย 
13. ผูข้อโอนขอรับรองและยนืยันตอ่ธนาคารวา่：(1) ผูข้อโอนจะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที�มอีานุภาพทําลายลา้งสงู (2) การทําธรุกรรมใด ๆ ของผูข้อโอนไมเ่กี�ยวขอ้งกบัหรอืเป็นการสนับสนุนตอ่การจัดหาทนุหรอืการ
ดําเนนิการของผูก้อ่การรา้ย (3) ผูข้อโอนจะไมดํ่าเนนิการใด ๆ อนัเป็นการปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้มลูที�แทจ้รงิ หรอืดําเนนิการใด ๆ ภายใตก้ารควบคมุของบคุคลหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการกอ่การรา้ย (4) วัตถปุระสงคข์องการทําธรุกรรมและแหลง่ที�มาของเงนิที�ผูข้อโอนไดแ้จง้ไวต้อ่ธนาคารเป็นขอ้มลูที�ถกูตอ้งแทจ้รงิและมเีอกสารหลักฐานที�สามารถแสดงตอ่
ธนาคารไดถ้งึความถกูตอ้งแทจ้รงิของขอ้มลู 
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