ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกีย
่ วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
Terms and Conditions for Foreign Currency Transaction
ข้าพเจ้า (“ผู้ขอใช้บริการ”) ตกลงยิน ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับ ธุร กรรม
เงินตราต่างประเทศที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) กําหนดดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ในการขอใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อความหรือคําสั่งจ่ายเงิน
ของรายการให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งยืนยันการทํารายการ โดยธนาคารจะถือว่าข้อความที่ปรากฎในคําขอ
เป็นความประสงค์ที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความที่
ผู้ขอใช้บริการได้ยืนยันการทํารายการแล้ว
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงยิน ยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกี่ยวกับธุร กรรมเงินตราต่างประเทศ ให้แก่
ธนาคารตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกําหนด
3. ธนาคารจะดําเนิน การตามคําสั่งของผู้ขอใช้บริการ เมื่อธนาคารได้รับชําระเงิน ค่าโอน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว และในกรณีการใช้บริการธุร กรรมเงิน ตราต่างประเทศ โดยมีการชําระเงินด้วย
วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสกุลบาท/บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ/Inter Wallet ผู้ขอใช้บริการ ตก
ลงยินยอมให้ธนาคาร หักเงินตามจํานวนเงินที่ขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ
ไว้ในการทํารายการและให้ถือว่าการทํารายการดังกล่าว เป็นคําสั่งของผู้ขอใช้บริการที่ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
หักเงิน และ/หรือ เบิกถอนเงิน ดังกล่าวได้ กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ ให้ธนาคารทํารายการส่งคําสั่งโอน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผูข
้ อใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามที่ธนาคารกําหนด หากลูกค้าไม่
มี ว งเงิ น หรือ มีวงเงิ น ไม่เพี ยงพอสํา หรับ ทํารายการ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารตกลงยิน ยอมให้ธนาคารกั น เงิน ฝากใน
บั ญ ชี / Inter Wallet (Hold) ตามเลขที่ บัญ ชี เ งิน ฝากที่ ใช้ บ ริก ารหรือ บั ญ ชี อ่ ื น ใดที่ผู้ข อใช้ บริ การมีอยู่กับ
ธนาคาร ตามภาระที่ผู้ขอใช้บริการต้องชําระให้ธนาคาร และกรณีการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่ อการชําระ
ค่ า สิ น ค้ า (TR,IMF) ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้อ งมีวงเงิ น สิน เชื่ อคงเหลือ ที่เ พี ยงพอในการโอนไปยัง ต่างประเทศ
มิฉะนั้น ธนาคารมีสิทธิไม่ดําเนินการได้ และการใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ผู้ขอใช้บริการ
มีอยู่กับธนาคาร
4. สํ า หรั บกรณีก ารใช้ บ ริการธุร กรรมเงิน ตราต่า งประเทศ โดยมี การชํ าระเงิ น ด้วยวิ ธีก ารสั่ง จ่า ยเช็ ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอื่น เช็คหรือแคชเชียร์เ ช็คดังกล่าวจะต้องเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่เ รียกเก็บ
เงินได้แล้วเท่านัน
้ ธนาคารจึงจะทํารายการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามคําขอนี้ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
5. หากธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารของผู้รับเงิน เรียกร้อ งให้ธนาคารชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ ระบุไว้ในคําขอเพื่ อชําระเงินที่ขอโอน ผู้ขอใช้
บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าว เพื่ อชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบสําหรับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีธนาคารในต่างประเทศ
หรือธนาคารของผู้รับเงินเรียกเก็บเพิ่ มเติม เพื่ อเป็นค่าดําเนินการ (โดยอาจจะหักจากเงินโอน) โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
7. ในการทําธุรกรรมโอนเงินไปยังต่างประเทศ หรือ ธุร กรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
เป็น ธุร กรรมที่ต้องยื่น เอกสาร หลักฐานประกอบตามวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ผู้ขอใช้
บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ที่ย่ ืน ไว้ให้กับธนาคาร ถือเป็น เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นจริง ซึ่งหาก
เกิด ความเสียหายใดๆ ขึ้น กับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่น ใด อัน เนื่องมาจากเอกสารหลักฐานของผู้ ข อใช้
บริการดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดในความเสียหายดังกล่าว
8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เ กี่ยวกับ การควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน และ
รับรองว่าจํานวนเงินที่โอน ณ วันที่ทําธุรกรรมต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามทีก
่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
ควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน กําหนด (หากมี) และ ตกลงยิน ยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่ า ว
กําหนดทุกประการ
9. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิด ต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายใดๆ ที่เ กิด ขึ้น เว้น แต่ใน
กรณีที่ความเสียหายนัน
้ เกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร แต่ทั้งนี้
ความรับผิดของธนาคารจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่โอนตามคําสั่งของผู้ขอใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้ง
ธนาคารไม่ต้อ งรับ ผิด ในความเสียหาย ความล่ า ช้ า หรื อ ค่ า ใช้ จ่า ยใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพฤติก ารณ์พิ เ ศษ เหตุ
สุด วิสัย ความบกพร่องทางเทคนิค ของคอมพิ วเตอร์หรือระบบสื่อสาร ความผิด พลาดของข้อมูลที่ธนาคาร
ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้รับโอน หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตรา
หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของธนาคารผู้รับโอน หรือของประเทศที่ธนาคารผู้รับโอนนั้นตั้งอยู่
10. ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้รับโอนได้ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืน
เงิน หลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามที่ร ะบุไว้ในคําขอเท่านั้น
และผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารยิ น ยอมให้ ธ นาคารใช้ อั ตราแลกเปลี่ ยนรั บ ซื้ อ ของธนาคาร ณ วั น ที่ ธ นาคารคื น เงิ น โดย
ธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผู้ขอใช้บริการมารับเงิน คืน
จากธนาคาร ตามที่ธนาคารเห็น สมควร และหากเหตุดังกล่าวไม่ไ ด้เ กิด จากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลิน เล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิด ชอบชดใช้ค่ าเสียหายทั้ งหมดที่เ กิด ขึ้น ให้ แ ก่
ธนาคารทุกประการ
11. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิด ชดใช้ธนาคารในความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด เฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย ที่เ กิด ขึ้นกับธนาคาร อัน เนื่องมาจากการ
ให้บริการธุร กรรมเงิน ตราต่างประเทศใดๆ ตามคําขอนี้ การยกเลิกการโอนเงิน หรือการจ่ายเงินตามดราฟต์
การปลอมแปลง การฉ้อฉล การจ่ายซํ้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรือการจ่ายตามดราฟต์ให้แก่ ผู้รับ
เงิน ในต่างประเทศ หากผู้ขอใช้บริการไม่ชําระค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคารภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ15 ต่อปี ของจํานวนเงินค่าเสียหายนัน
้ ๆ โดยผู้
ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ธนาคารนับแต่วันที่ครบ กําหนดชําระค่าเสียหายเป็น ต้น
ไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะชําระค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ธนาคารถูกต้องครบถ้วน

12. การจ่ายเงินตามดราฟต์และการโอนเงินต่างประเทศภายใต้คําขอฉบับนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
การปฏิบัติโ ดยทั่วไปของประเทศที่ ทําการจ่ายเงิน ธนาคารหรือธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทน ไม่จําเป็น ต้อง
รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบและการปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น
13. ธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสัยว่าการโอนเงินนี้เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้บริการตก
ลงจะไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดังกล่าว
14. ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารยอมรั บ ในค่ าธรรมเนี ยมในการดํ า เนิน การหากประสงค์ ใ นการขอแก้ ไ ขข้ อ ความใดๆ ใน
ภายหลังการทํารายการ ตามที่ธนาคารกําหนด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และ ลงนามในใบคําขอแก้ ไ ข/
ยกเลิกรายการ โดยธนาคารจะถือว่าข้อความที่ปรากฎในคําขอเป็นความประสงค์ที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้
บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้ในคําขอ ธนาคารจะ
ตรวจสอบเพี ยงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น
15. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผู้ขอใช้บริการสําหรับการใช้บริการคราว
หนึ่งคราวใด หรือระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดย
ไม่จําเป็นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิใน
การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทั้งสิน
้
16. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้
บริการ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
17. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากการโอนเงินตามคําขอนี้ถูกห้ามมิให้กระทําการ หรือทรัพย์สิน หรือเงินในบัญชี
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเช่นว่านั้น ถูกระงับมิให้มีการเคลื่อนไหว ริบยึด หรืออายัด โดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยที่บุคคลดังกล่าวมิได้อยูภ
่ ายใต้อํานาจการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร พนักงาน
ธนาคาร กรรมการ หรือตัวแทนของธนาคารที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ และ/หรือคืนเงิน
หรือทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิด เผยข้อมูล หรือ
ธุร กรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการ หรือลูกค้าของผู้ขอใช้บริการรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/
หรือจัดทํารายการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้
ทุกประการ
19 . ก ร ณี 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 อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ใน
การทํารายการจะเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดในช่วงเวลานั้น ๆ
20. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็น นิติบุคคล และ/หรือกรณีที่ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ใด
นอกจากของผู้ขอใช้บริการเองแก่ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า
20.1 ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอื่นที่ผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารและจะแจ้งธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
20.2 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารรับ รองและรับ ประกั น ว่า ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารได้รั บ ความยิ น ยอมหรือ สามารถอาศั ย ฐานทาง
กฎหมายอื่ น สํา หรั บ การเก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรื อ โอนข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คลของบุ ค คลดัง กล่ าวตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับ
20.3 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารรับ รองและรับ ประกั น ว่า ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารได้แ จ้ งนโยบายความเป็ น ส่ว นตัว ของธนาคารที่
เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว
20.4 ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็น
ครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กําหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
21. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ
ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือ
ข้อมูลอื่น ใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกํ าหนด ให้แก่ หน่วยงาน/
องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็น คู่สัญญาหรือมีความสัม พั นธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อสนับสนุนการ
ให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเ คราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร การที่
ธนาคารจ้ า ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ดํ า เนิ น การแทน (เช่ น งานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ งาน
ติด ต่อสื่อสาร งานติด ตามทวงถาม เป็น ต้น ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้
บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Call Center โทร. 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร
ทั้งนี้ ช่องทางติด ต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ ม ขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบทาง website ของธนาคาร
22. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทําขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความแตกต่างกันระหว่างเนื้อหา
ในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือภาษาไทยเป็นหลัก

