
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ  
Terms and Conditions for Foreign Currency Transaction  
 
ข้าพเจ้า (“ผู้ขอใช้บริการ”)  ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการเก่ียวกับธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) กําหนดดังมีข้อความต่อไปนี้  
 
1. ในการขอใช้บริการเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อความหรอืคําสั่งจ่ายเงิน
ของรายการใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมทั้งยืนยันการทํารายการ โดยธนาคารจะถือว่าข้อความที่ปรากฎในคําขอ
เป็นความประสงค์ที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความที่
ผู้ขอใช้บริการไดย้ืนยันการทํารายการแล้ว 
 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ให้แก่
ธนาคารตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกําหนด  
 
3. ธนาคารจะดําเนินการตามคําสั่งของผู้ขอใช้บริการ เมื่อธนาคารได้รับชําระเงินค่าโอน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว และในกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชําระเงินด้วย
วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสกุลบาท/บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ/Inter Wallet ผู้ขอใช้บริการ ตก
ลงยินยอมให้ธนาคาร หักเงินตามจํานวนเงินที่ขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ
ไว้ในการทํารายการและให้ถือว่าการทํารายการดังกล่าว เป็นคําสั่งของผู้ขอใช้บริการที่ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
หักเงินและ/หรือ เบิกถอนเงิน ดังกล่าวได้ กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ ให้ธนาคารทํารายการส่งคําสั่งโอน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผูข้อใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามที่ธนาคารกําหนด หากลูกค้าไม่
มีวงเงินหรือมีวงเงินไม่เพียงพอสําหรับทํารายการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกันเงินฝากใน
บัญชี/Inter Wallet (Hold) ตามเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้บริการหรือบัญชีอ่ืนใดที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับ
ธนาคาร ตามภาระที่ผู้ขอใช้บริการต้องชําระให้ธนาคาร และกรณีการใช้สินเช่ือทรัสต์รีซีท/สินเช่ือเพ่ือการชําระ
ค่าสินค้า (TR,IMF) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือที่เพียงพอในการโอนไปยังต่างประเทศ 
มิฉะนั้น ธนาคารมีสิทธิไม่ดําเนินการได้ และการใช้วงเงินสินเช่ือดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ผู้ขอใช้บริการ
มีอยู่กับธนาคาร  
 
4. สําหรับกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชําระเงินด้วยวิธีการสั่งจ่ายเช็ค หรือ 
แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอ่ืน เช็คหรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวจะต้องเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่เรียกเก็บ
เงินได้แล้วเท่านัน้ ธนาคารจึงจะทํารายการเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามคําขอนี้ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ  
 
5. หากธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารของผู้รับเงินเรียกร้องให้ธนาคารชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนยีม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ ระบุไว้ในคําขอเพ่ือชําระเงินที่ขอโอน ผู้ขอใช้
บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าว เพ่ือชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดังกล่าว
ข้างต้นด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า  
 



6. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบสําหรับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีธนาคารในต่างประเทศ
หรือธนาคารของผู้รับเงินเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ เพ่ือเป็นค่าดําเนินการ (โดยอาจจะหักจากเงินโอน) โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 
 
7. ในการทําธุรกรรมโอนเงินไปยังต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
เป็นธุรกรรมที่ต้องยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบตามวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ผู้ขอใช้
บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ที่ยื่นไว้ให้กับธนาคาร ถือเป็นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นจริง ซ่ึงหาก
เกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนกับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด อันเนื่องมาจากเอกสารหลักฐานของผู้ขอใช้
บริการดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดในความเสียหายดังกล่าว 
 
8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน และ
รับรองว่าจํานวนเงินที่โอน ณ วันที่ทําธุรกรรมต้องไมเ่กินกว่าวงเงินตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกับการ
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินกําหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าว
กําหนดทุกประการ  
 
9. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึน เว้นแต่ใน
กรณีที่ความเสียหายนัน้เกิดข้ึนจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร แต่ทั้งนี้
ความรับผิดของธนาคารจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่โอนตามคําสั่งของผู้ขอใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้ง
ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากพฤติการณ์พิเศษ เหตุ
สุดวิสัย ความบกพร่องทางเทคนิค ของคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของข้อมูลที่ธนาคาร
ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้รับโอน หรือความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของธนาคารผู้รับโอน หรือของประเทศที่ธนาคารผู้รับโอนนั้นตั้งอยู่  
 
10. ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้รับโอนได้ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืน
เงินหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในคําขอเท่านั้น 
และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้อัตราแลกเปล่ียนรับซ้ือของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงิน โดย
ธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผู้ขอใช้บริการมารับเงิน คืน
จากธนาคาร ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และหากเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนให้แก่
ธนาคารทุกประการ 
 
11. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ธนาคารในความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัด เฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย ที่เกิดข้ึนกับธนาคาร อันเนื่องมาจากการ
ให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใดๆ ตามคําขอนี้ การยกเลิกการโอนเงินหรือการจ่ายเงินตามดราฟต์ 
การปลอมแปลง การฉ้อฉล การจ่ายซํ้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรอืการจ่ายตามดราฟต์ใหแ้ก่ ผู้รับ
เงินในต่างประเทศ หากผู้ขอใช้บริการไม่ชําระค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นใหแ้ก่ธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบ้ียใน อัตราร้อยละ15 ต่อปี ของจํานวนเงินค่าเสียหายนัน้ๆ โดยผู้
ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระดอกเบ้ียดังกล่าวให้แก่ธนาคารนับแต่วันที่ครบ กําหนดชําระค่าเสียหายเป็นต้น
ไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะชําระค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ธนาคารถูกต้องครบถ้วน  



 
12. การจ่ายเงินตามดราฟต์และการโอนเงินต่างประเทศภายใต้คําขอฉบับนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
การปฏิบัติโดยทั่วไปของประเทศที่ ทําการจ่ายเงิน ธนาคารหรือธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทน ไม่จําเป็นต้อง
รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบและการปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น  
 
13. ธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสัยว่าการโอนเงินนี้เป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้บริการตก
ลงจะไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดังกล่าว 
 
14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับในค่าธรรมเนียมในการดําเนินการหากประสงค์ในการขอแก้ไขข้อความใดๆ ใน
ภายหลังการทํารายการ ตามที่ธนาคารกําหนด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และ ลงนามในใบคําขอแก้ไข/
ยกเลิกรายการ โดยธนาคารจะถือว่าข้อความที่ปรากฎในคําขอเป็นความประสงค์ที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้
บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้ในคําขอ ธนาคารจะ
ตรวจสอบเพียงลายมือช่ือของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น 
 
15. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผู้ขอใช้บริการสําหรับการใช้บริการคราว
หนึ่งคราวใด หรือระงับการให้บริการเป็นการช่ัวคราว หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได ้โดย
ไม่จําเป็นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิใน
การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น 
 
16. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะกําหนด และ/หรือเปล่ียนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้
บริการ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 
 
17. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากการโอนเงินตามคําขอนี้ถูกห้ามมิให้กระทําการ หรือทรัพย์สิน หรือเงินในบัญชี
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการโอนเงินเช่นว่านั้น ถูกระงับมิให้มีการเคล่ือนไหว ริบยึด หรืออายัด โดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยที่บุคคลดังกล่าวมิได้อยูภ่ายใตอํ้านาจการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร พนักงาน
ธนาคาร กรรมการ หรือตัวแทนของธนาคารที่เก่ียวข้องไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ และ/หรือคืนเงิน
หรือทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอ่ืนใดทั้งสิ้น 
 
18. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือ
ธุรกรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการ หรือลูกค้าของผู้ขอใช้บริการรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/
หรือจัดทํารายการเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้
ทุกประการ 
 
19 . ก รณี โ อ น ผ่ า น ร ะ บ บ  Krungthai WARP จ ะ ร อ ง รั บ  United State/USD, England/GBP, 
Singapore/SGD, Hong Kong/HKD European/EUR Australia/AUD Canada/CAD เท่านั้น รวมทั้ง



จํานวนเงินที่ทํารายการจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ อัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ใน
การทํารายการจะเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดในช่วงเวลานั้น ๆ  
 
20. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล และ/หรือกรณีที่ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใด
นอกจากของผู้ขอใช้บริการเองแก่ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า 
20.1 ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอ่ืนที่ผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารและจะแจ้งธนาคาร หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอ่ืนที่ได้ให้ไว้ (หากมี) 
20.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ผู้ขอใช้บริการได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทาง
กฎหมายอ่ืนสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับ 
20.3 ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่
เก่ียวข้องแก่บุคคลอ่ืนดังกล่าวแล้ว 
20.4 ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเป็น
ครั้งคราว ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในเอกสารฉบับนี ้
 
21. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ
ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน หรือ
ข้อมูลอ่ืนใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่ หน่วยงาน/
องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร การที่
ธนาคารจ้าง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน (เช่น งานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้
บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Call Center โทร. 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร 
ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบทาง website ของธนาคาร 
 
22. ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบับนี้ ทําข้ึนเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความแตกต่างกันระหว่างเนื้อหา
ในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือภาษาไทยเป็นหลัก 


