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ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเตมิส ำหรับบริกำรโอนเงนิไปต่ำงประเทศ (Outward Remittance) 
ค ำหรือข้อควำมในข้อตกลงนี ้ให้มีควำมหมำยตำมท่ีได้นิยำมไว้ในข้อตกลงกำรใช้บริกำร Krungthai Business เว้นแต่จะได้ก ำหนดควำมหมำยหรือให้ศัพท์ไว้เป็นอย่ำง 

อ่ืนในข้อตกลงนี ้หรือจะได้แสดงให้ปรำกฎโดยชัดแจ้งว่ำมีควำมหมำยเป็นอย่ำงอ่ืนในข้อตกลงนี ้
1. ค ำนิยำม 

“บริการโอนเงินตา่งประเทศ” หมายถงึ บริการโอนเงินไปตา่งประเทศ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าในต่างประเทศ ตาม
วนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องสง่ค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านช่องทางระบบบริการ Krungthai Business หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด และอนมุตัิ
รายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ผ่านบริการและ/หรือระบบ SWIFT/Krungthai Business WARP หรือบริการและ/หรือระบบอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้
ธนาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
“Krungthai BUSINESS WARP” หมายถึง บริการโอนเงินตา่งประเทศของธนาคารโดยเช่ือมตอ่ข้อมลูระหว่างธนาคารกบัพนัธมิตรผู้ให้บริการโอนเงินอ่ืนๆ (Alternative 
Remittance Partner) โดยจะให้บริการเฉพาะสกลุเงินท่ีธนาคารก าหนด และบริการการโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศแบบผู้ รับเงินปลายทางรับเงินเตม็ (Charge 
OUR) เทา่นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข แลระยะเวลาตา่งๆ เก่ียวกบัการโอนเงินจะเป็นไปตามท่ีพนัธมิตรผู้ให้บริการโอนเงินอ่ืนๆ (Alternative Remittance Partner) ก าหนดด้วย 

2. ในการขอใช้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ ขอใช้บริการต้องระบุข้อความหรือค าสัง่จ่ายเงินพร้อมทัง้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะถือว่าข้อความท่ีปรากฎในค าขอเป็นความประสงค์ท่ีถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความท่ีผู้ขอใช้
บริการได้ระบไุว้ในค าขอแตอ่ย่างใด  

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศ ให้แก่ธนาคารตามอตัราคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศก าหนด 
4. ธนาคารจะด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการ เม่ือธนาคารได้รับช าระเงินค่าโอน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว และในกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตรา

ต่างประเทศ โดยมีการช าระเงินด้วยวิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
บญัชีเงินฝากท่ีผู้ขอใช้บริการระบุไว้และให้ถือว่าค าขอดงักล่าวเป็นค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการท่ียินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินและ/หรื อเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วได้ 
กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารท ารายการส่งค าสัง่โอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามท่ีธนาคารก าหนด หากลกูค้าไม่มี
วงเงินหรือมีวงเงินไม่เพียงพอส าหรับท ารายการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินฝากในบญัชี (Hold) ตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบไุว้บนเอกสารค าขอใช้บริการหรือบญัชีเงนิ
ฝากอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร ตามภาระท่ีผู้ขอใช้บริการต้องช าระให้ธนาคาร และกรณีการใช้สนิเช่ือทรัสต์รีซีท/สนิเช่ือเพ่ือการช าระคา่สนิค้า (TR,IMF)  ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ีเพียงพอในการโอนไปยงัต่างประเทศ มิฉะนัน้ ธนาคารมีสิทธิไม่ด าเนินการได้ และการใช้วงเงินสินเช่ือดงักล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงท่ีผู้ขอใช้
บริการมีอยู่กบัธนาคาร    

5. ส าหรับกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการช าระเงินด้วยวิธีการสัง่จ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอ่ืน เช็คห รือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวจะต้องเป็นเช็ค 
หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่เรียกเก็บเงินได้แล้วเทา่นัน้ ธนาคารจงึจะท ารายการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศตามข้อตกลงนีใ้ห้แก่ผู้ ขอใช้บริการ  

6. หากธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารของผู้ รับเงินเรียกร้องให้ธนาคารช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ  ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีท่ีระบไุว้ในข้อตกลงเพ่ือช าระเงินท่ีขอโอน ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกั
เงินจากบญัชีดงักลา่ว เพ่ือช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ดงักลา่วข้างต้นด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

7. ในการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงัต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึง่เป็นธุรกรรมท่ีต้องย่ืนเอกสารหลกัฐานประกอบตามวตัถุประสงค์และ
กฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ที่ย่ืนไว้ให้กับธนาคาร ถือเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีถูกต้องและเป็นจริง ซึ่ งหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้กับ
ธนาคาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใด อนัเน่ืองมาจากเอกสารหลกัฐานของผู้ขอใช้บริการดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดในความเสียหาย
ดงักลา่ว 

8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เก่ียวกับการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน และรับรองว่าจ านวนเงินท่ีโอน ณ วนัท่ีท าธุรกรรมต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามท่ี
กฎหมายและกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปล่ียนเงินก าหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายดงักลา่วก าหนดทกุประการ  

9. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีความเสียหายนัน้เกิดขึ น้จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลนิเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร แตท่ัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ความรับผิดของธนาคารจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินท่ีโอนตามค าสัง่ของผู้ ขอใช้บริการ รวมทัง้ธนาคารไม่ต้องรับผิด
ในความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากพฤติการณ์พิเศษ เหตุสุดวิสยั ความบกพร่องทางเทคนิค การขัดข้องของคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสาร ความ
ผิดพลาดของข้อมูลท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้ รับโอน หรือความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารผู้ รับโอน หรือของประเทศท่ีธนาคารผู้ รับโอนนัน้ตัง้อยู่ หรือเหตอ่ืุนใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร 

10. ในกรณีท่ีไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้ รับโอนได้ไม่ว่าเกิดจากสาเหตใุดๆก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลงัจากหกัคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้แก่ผู้ขอ
ใช้บริการเท่านัน้ และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้อตัราแลกเปล่ียนรับซือ้ของธนาคาร ณ วนัท่ีธนาคารคืนเงิน โดยธนาคารจะน าเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผู้ขอใช้บริการมารับเงินคืนจากธนาคาร ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และหากเหตดุงักลา่วไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ให้แก่ธนาคารทกุประการ 

11. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ธนาคารในความสญูเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง และคา่ใช้จ่ายตา่งๆซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย     ท่ีเกิด
ขึน้กบัธนาคาร อนัเน่ืองมาจากการให้บริการธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศใดๆ ตามข้อตกลงฉบบันี ้การยกเลกิการโอนเงิน การปลอมแปลง การฉ้อฉล หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการ
โอนเงินให้แก่ผู้ รับเงินในต่างประเทศ  

12. การจ่ายเงินตามดราฟต์และการโอนเงินต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบตัิโดยทัว่ไปของประเทศท่ีท าการจ่ายเงิน ธนาคารหรือ
ธนาคารตวัแทน หรือ ตวัแทน ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบตอ่ความลา่ช้าหรือสญูเสียใด ๆ ที่เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบตัโิดยทัว่ไปนัน้ 
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13. ธนาคารมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสยัว่าการโอนเงินนีเ้ป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการท่ีผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดงักลา่ว  

14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผู้ขอใช้บริการส าหรับการใช้บริการคราวหนึ่งคราวใด หรือระงบัการให้บริการเป็นการชัว่คราว หรือยกเลกิการ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเม่ือใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตผุลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าแต่อย่างใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสทิธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย
ใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 

15. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสทิธิท่ีจะก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ รวมทัง้อตัราคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ และคา่ใช้จ่ายใดๆ ในการใช้
บริการนีเ้ม่ือใดก็ได้ตามแตธ่นาคารจะเหน็สมควร โดยหากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วท าให้เกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มขึน้ตอ่ผู้ขอใช้บริการ  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ลว่งหน้าผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด  

16. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากการโอนเงินตามข้อตกลงนีถ้กูห้ามมิให้กระท าการ หรือทรัพย์สนิ หรือเงินในบญัชีใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนเงินเช่นว่านัน้ ถกูระงบัมิให้มีการเคลื่อนไหว 
ริบยึด หรืออายดั โดยบุคคลผู้ มีอ านาจใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยท่ีบุคคลดงักล่าวมิได้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคมุของธนาคาร ธนาคาร พนกั งานธนาคาร กรรมการ หรือ
ตวัแทนของธนาคารท่ีเก่ียวข้องไม่ต้องรับผิดชดใช้คา่เสียหายใดๆ และ/หรือ คืนเงินหรือทรัพย์สนิดงักลา่วแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลอ่ืนใดทัง้สิน้ 

17. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการ หรือลกูค้าของผู้ขอใช้บริการรายหนึง่ราย
ใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/ห รือจดัท ารายการเก่ียวกบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ  

18. กรณีโอนเงินผ่านระบบ Krungthai WARP (ลกูค้าบคุคลธรรมดา) และ Krungthai BUSINESS WARP (ลกูค้านิตบิคุคล) จะให้บริการเฉพาะสกลุเงินท่ีธนาคารก าหนดและส าหรับ
การโอนเงินแบบผู้ รับโอนปลายทางรับเตม็จ านวน (Charge OUR) เทา่นัน้   

19. เม่ือผู้ขอใช้บริการให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดให้แก่ธนาคาร  
(ก) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคาร และ จะแจ้งธนาคาร หากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีได้ให้ไว้ (หากมี)  
(ข) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกนัว่าผู้ขอใช้บริการได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน

บคุคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั  
(ค) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกนัว่าผู้ขอใช้บริการได้แจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวัท่ีเก่ียวข้องของธนาคารแก่บคุคลอ่ืนดงักลา่วแล้ว และ  
(ง) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบ ายความเป็นส่วนตวัท่ี

เก่ียวข้องของธนาคารซึง่อาจมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงค์ทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้ 
20. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บ ริการท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนาคาร

หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อ่ืน หรือข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร   หรือ นิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  พนัธมิตรทางธุรกิจ  ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติ
บุคคลใดๆ ท่ีมีสญัญากับธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพันธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมลู การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลติภณัฑ์ตา่งๆของธนาคาร  การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้
บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น รวมถึงเพ่ือปฏิบตัติามกฎหมายหรือระเบียบ
ของประเทศใดๆ ท่ีใช้บงัคบักับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Call Center โทร. 02-111-1111 หรือสาขา
ของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางตดิตอ่ธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร 

21. ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การตรวจสอบข้อมูลบัญชีปลายทาง  (Pre-validation) เป็นเพียงการตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น ผลจากการตรวจสอบตามท่ีแจ้งเป็นเพียง
ค าแนะน าเท่านัน้ โดยไม่ได้เป็นการรับรองและรับประกนั หรือยืนยนัความถกูต้องโดยสมบรูณ์ของข้อมูลโดยธนาคาร   การพิจารณาและตดัสินใจให้โอนเงินหรือไม่ ขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของผู้ขอใช้บริการแตเ่พียงผู้ เดียว และการโอนเงินไม่ส าเร็จหรือส าเร็จแตไ่ม่ถกูต้องตามความประสงค์ ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการทัง้สิน้ 


