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Terms and Conditions for Foreign Currency Transaction 

 

 

 ข �าพเจ �า (“ผู �ขอใช้บริการ”) ซึ�งลงลายมือชื�อในคําขอทําธุรกรรมเงินตราต �างประเทศ (“คําขอ”) ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช �บริการเกี�ยวกับธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศที�บมจ.ธนาคารกรุงไทย(“ธนาคาร”) กําหนดดังมีข้อความต่อไปนี C 

1. ในการขอใช �บริการเกี�ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู�ขอใช้บริการต้องกรอกข้อความหรือคําสั�งจ่ายเงินพร้อมทั (งลงลายมือชื�อในคําขอให้ถกูต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไขข�อความใดๆ ในคําขอ ผู �ขอใช้
บริการต้องลงลายมือชื�อกํากบัการแก้ไขทุกครั (ง โดยธนาคารจะถือวา่ข้อความที�ปรากฎในคําขอเป�นความประสงค �ที�ถกูต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม �รับผิดชอบต �อความผิดพลาดของข�อความ
ที�ผู้ขอใช้บริการได �กรอกไว้ในคําขอ ธนาคารจะตรวจสอบเพียงลายมือชื�อของผู้ขอใช้บริการเท่านั (น 

2. ผู�ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค �าธรรมเนียมการใช �บริการเกี�ยวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ให �แก�ธนาคารตามอตัราค �าธรรมเนียมที�ธนาคารประกาศกําหนด 

3. ธนาคารจะดําเนินการตามคําสั�งของผู้ขอใช้บริการ เมื�อธนาคารได้รับชําระเงินค่าโอน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ครบถ้วนแล้ว และในกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชําระ
เงินด้วยวิธีการหักเงินจากบญัชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินตามจํานวนเงินที�ขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ จากบญัชีเงินฝากที�ผู้ขอใช้บริการระบุไว้ในคําขอและให้ถือ
วา่คําขอดังกล่าวเป็นคําสั�งของผู้ ขอใช้บริการที�ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินและ/หรือ เบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวได้ กรณีผู้ ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารทํารายการส่งคําสั�งโอนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามที�ธนาคารกําหนด หากลกูค้าไมมี่วงเงินหรือมีวงเงินไมเ่พียงพอสําหรับทํารายการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินฝากใน
บญัชี (Hold) ตามเลขที�บญัชีที�ระบุไว้บนเอกสารคําขอใช้บริการหรือบญัชีเงินฝากอื�นใดที�ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร ตามภาระที�ผู้ ขอใช้บริการต้องชําระให้ธนาคาร และกรณีการใช้สินเชื�อทรัสต์รีซีท/
สินเชื�อเพื�อการชําระค่าสินค้า (TR,IMF)  ผู้ ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินสินเชื�อคงเหลือที�เพียงพอในการโอนไปยงัต่างประเทศ มิฉะนั (น ธนาคารมีสิทธิไม่ดําเนินการได้ และการใช้วงเงินสินเชื�อดังกล่าวให้
เป็นไปตามข้อตกลงที�ผู้ขอใช้บริการมีอยูก่บัธนาคาร    

4. สําหรับกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชําระเงินด้วยวิธีการสั�งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอื�น เช็คหรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวจะต้องเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ที�เรียก
เก็บเงินได้แล้วเท่านั (น ธนาคารจึงจะทํารายการเกี�ยวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามคําขอนี (ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ  

5. หากธนาคารในต �างประเทศหรือธนาคารของผู้ รับเงินเรียกร �องให �ธนาคารชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค �าใช �จ �ายใดๆ ผู �ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค �าใช้จ่ายต่างๆที�ได้รับแจ้ง
จากธนาคาร ทั (งนี ( ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีที�ระบไุว้ในคําขอเพื�อชําระเงินที�ขอโอน ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีดงักลา่ว เพื�อชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ดงักลา่วข้างต้นด้วย โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

6. ในการทําธุรกรรมโอนเงินไปยงัต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอื�นใดที�เกี�ยวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเป็นธุรกรรมที�ต้องยื�นเอกสารหลกัฐานประกอบตามวตัถปุระสงค์และกฎเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด ผู้
ขอใช้บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ที�ยื�นไว้ให้กับธนาคาร ถือเป็นเอกสารหลกัฐานที�ถกูต้องและเป็นจริง ซึ�งหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ (นกับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื�นใด อันเนื�องมาจากเอกสาร
หลกัฐานของผู้ขอใช้บริการดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บคุคลอื�นใดในความเสียหายดงักลา่ว 

7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี�ยวกับการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงิน และรับรองว่าจํานวนเงินที�โอน ณ วนัที�ทําธุรกรรมต้องไมเ่กินกวา่วงเงินตามที�กฎหมายและกฏเกณฑ์ที�
เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงินกําหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายดงักลา่วกําหนดทกุประการ  

8. ผู้ ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ขอใช้บริการในความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ (น เว้นแต่ในกรณีที�ความเสียหายนั (นเกิดขึ (นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร แต่ทั (งนี (ความรับผิดของธนาคารจะต้องไมเ่กินกวา่จํานวนเงินที�โอนตามคําสั�งของผู้ขอใช้บริการไมว่า่กรณีใดๆ รวมทั (งธนาคารไมต้่องรับผิดในความเสียหาย ความลา่ช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดขึ (น
จากพฤติการณ์พิเศษ เหตสุดุวิสยั ความบกพร่องทางเทคนิค ของคอมพิวเตอร์หรือระบบสื�อสาร ความผิดพลาดของข้อมลูที�ธนาคารได้รับจากผู้ ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้ รับโอน หรือความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของธนาคารผู้ รับโอน หรือของประเทศที�ธนาคารผู้ รับโอนนั (นตั (งอยู ่ 

9. ในกรณีที�ไมส่ามารถโอนเงินให้แก่ผู้ รับโอนได้ไม่วา่เกิดจากสาเหตุใดๆก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลงัจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการตามที�ระบุไว้ใน
คําขอเท่านั (น และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้อตัราแลกเปลี�ยนรับซื (อของธนาคาร ณ วนัที�ธนาคารคืนเงิน โดยธนาคารจะนําเงินเข้าบญัชีของผู้ ขอใช้บริการที�มีอยู่กบัธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผู้ขอ
ใช้บริการมารับเงินคืนจากธนาคาร ตามที�ธนาคารเห็นสมควร และหากเหตุดงักล่าวไมไ่ด้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายทั (งหมดที�เกิดขึ (นให้แก่ธนาคารทกุประการ 

10. ผู �ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ธนาคารในความสญูเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร �อง และค่าใช้จ่ายต่างๆซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ค �าบริการทางกฎหมาย     ที�เกิดขึ (นกับธนาคาร อัน
เนื�องมาจากการให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใดๆ ตามคําขอนี ( การยกเลิกการโอนเงินหรือการจ่ายเงินตามดราฟต์ การปลอมแปลง การฉ้อฉล การจ �ายซํ (า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรือ
การจ่ายตามดราฟต์ให้แก่ผู้ รับเงินในต �างประเทศ  

หากผู �ขอใช้บริการไมชํ่าระค่าเสียหายดงักลา่วข้างต้นให ��แก �ธนาคารภายใน ^ วนันับแต �วนัที�ได �รับแจ �งจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี (ยในอัตราร�อยละ_` ต่อปี ของจํานวนเงินค่าเสียหายนั (นๆ โดยผู�
ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระดอกเบี (ยดงักลา่วให �แก�ธนาคารนบัแต �วนัที�ครบกําหนดชําระค่าเสียหายเป็นต้นไปจนกวา่ผู้ขอใช้บริการจะชําระค �าเสียหายทั (งหมดให้แก่ธนาคารถกูต้องครบถ�วน 

11. การจ �ายเงินตามดราฟต �และการโอนเงินต �างประเทศภายใต้คําขอฉบบันี ( เป �นไปตามกฎเกณฑ � ระเบียบ และการปฏิบติัโดยทั�วไปของประเทศที�ทําการจ �ายเงิน ธนาคารหรือธนาคารตวัแทน หรือ ตวัแทน ไม �
จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อความลา่ช้าหรือสญูเสียใด ๆ ที�เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบติัโดยทั�วไปนั (น 

12. ธนาคารมีสิทธิที�จะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสยัวา่การโอนเงินนี (เป็นธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการที�ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้
บริการตกลงจะไมเ่รียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดงักลา่ว  

13. ผู้ขอใช้บริการยอมรับวา่ ธนาคารมีสิทธิที�จะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผู้ ขอใช้บริการสําหรับการใช้บริการคราวหนึ�งคราวใด หรือระงับการให้บริการเป็นการชั�วคราว หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการ
เมื�อใดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องให้เหตผุลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าแต่อยา่งใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทั (งสิ (น 

14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับวา่ ธนาคารมีสิทธิที�จะกําหนด และ/หรือเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดและเงื�อนไขการใช้บริการ รวมทั (งอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้บริการนี (เมื�อใดก็ได้ตามแต่
ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

15. ผู้ขอใช้บริการตกลงวา่หากการโอนเงินตามคําขอนี (ถกูห้ามมิให้กระทําการ หรือทรัพย์สิน หรือเงินในบญัชีใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการโอนเงินเช่นวา่นั (น ถกูระงับมิให้มีการเคลื�อนไหว ริบยดึ หรืออายดั โดยบคุคล
ผู้ มีอํานาจใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยที�บุคคลดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร พนักงานธนาคาร กรรมการ หรือตัวแทนของธนาคารที�เกี�ยวข้องไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ และ/หรือ คืนเงินหรือทรัพย์สินดงักลา่วแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลอื�นใดทั (งสิ (น 

16. ในกรณีที�มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ ขอใช้บริการ หรือลกูค้าของผู้ ขอใช้บริการรายหนึ�งรายใด หรือหลายรายต่อ
เจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐ เมื�อธนาคารได้รับการร้องขอผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัทํารายการเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที�
หรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ  
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ข �อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการเกี�ยวกับธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ 
Terms and Conditions for Foreign Currency Transaction 

 

 

I/We (the “Applicant”), having executed an Application for Foreign Currency Transaction (the “Application”), acknowledge and agree to comply with the terms and conditions 
for foreign currency transaction service prescribed by Krung Thai Bank Public Company Limited (“the Bank”) as follows: 
1. In applying for Foreign Currency Transaction Service, the Applicant shall fill in and execute the Application. Any change or alteration to the Application shall be accompanied by the 

Applicant’s signature. The Bank shall deem that all given information in the Application are correct and in accordance with the purpose of the Applicant and the Bank shall not be 
responsible for the correctness and completeness of such information. The Bank shall verify only the true signature of the Applicant. 

2. The Applicant agrees to pay service fees to the Bank at the rate as announced by the Bank. 

3. The Bank will proceed with the foreign currency transaction as prescribed by the Applicant when the Bank has received payment together with the required fees and expenses in full. In 
the event that the foreign currency transaction service paid by debiting the Applicant’s account prescribed in the Application, the Applicant authorizes and consents the Bank to debit 
the amount transferred and the amount of any fee, charge and expense due from the Applicant’s account as specified in this Application and it shall be deemed that this Application 
shall be an instruction for debit and/or withdrawal from such account. The Bank will proceed on pre-advice instruction when limit approved in place, else, the applicant consents the 
Bank to hold such amount of money in the Applicant’s account prescribed in the application or other account held with the Bank in the amount to be paid to the Bank. In case of 
proceeding any transaction with respect to TR (Trust Receipt) /IMF (Import Financing), the Applicant  must have sufficient credit line/limit balance with the Bank in order for using such 
credit line/limit balance to transfer to overseas, otherwise the Bank shall have right to refuse to proceed for such transaction. In addition, the using of such credit facility shall be subject 
to relevant terms and conditions as agreed between the Applicant and the Bank. 

4. In the event that the foreign currency transaction service paid by cheque or cashier cheque of the other commercial banks, the Bank will proceed with the foreign currency transaction 
as prescribed by the Applicant if only such cheque or cashier cheque is completely collected. 

5. In the event that a foreign bank or a beneficiary bank claims the Bank for any fees and/or expenses, the Applicant agrees to immediately pay to the Bank such fees and/or expenses 
upon the Bank’s demand fees 

6. Where the outward remittance transaction or any transaction in relation to the foreign currency transaction required relevant documents to be submitted pursuant to the purpose and the 
applicable laws, the Applicant represents that all such documents are true, accurate and complete. If there is any losses or damages to the Bank and/or any person incurred as a result 
of or in connection with such documents, the Applicant agrees to indemnify and hold harmless the Bank and/or any person for any and all losses and damages. 

7. The Applicant recognizes and understands the law and regulations in relation to the foreign exchange control and represents that the transferred amount on the date of transaction shall 
not exceed the limit amount prescribed by the applicable law and regulations in relation to the foreign exchange control (if any), and the Applicant agrees to comply with such law and 
regulations in all respects.  

8. The Applicant agrees and acknowledges that the Bank shall not be liable to the Applicant for any losses or damages, except where it is incurred by willful misconduct or gross 
negligence of the Bank, however, in the any event, the Bank’s liability shall not exceed the sums ordered to be remitted. Also, the Bank shall not liable for any losses, damages, delay, or 
expenses incurred by any special circumstances, force majeure, technical failure of computer or communication system, incorrect details received from the Applicant, beneficiary bank’s 
mistake , or exchange rate fluctuation, or by laws or regulation of the beneficiary bank or the country where such beneficiary bank is located.  

9. In the event that the foreign currency transaction cannot be proceeded by whatsoever reasons and the refund has to be made, the Bank will return the sums after deducting the relevant 
fees and/or expenses to the Applicant. In such event, the Applicant agrees that the Bank shall apply T/T buying rate of exchange announced by the Bank at date of such refund. The 
Bank shall refund by crediting such sums to any account of the Applicant maintained with the Bank, or delivering cash to the Applicant over the counter at its branch as the Bank may 
deem appropriate. In case where such circumstance has not been occurred as a result of  willful misconduct or gross negligence of the Bank, the Applicant shall be liable for any and 
all damages incurred by the Bank. 

10. The Applicant agrees to indemnify and hold harmless to the Bank for any and all losses, damages, liabilities, claims, demands and expenses (including attorney’s fee) which the Bank 
may sustain or incur as a result of process the foreign currency transaction service under this Application, but also, any legal the cancellation of the outward remittance and/or issuance 
of demand draft, forgery, fraud, double payment or any error in remitting any proceeds or making payment under demand draft issued, including any transaction related to foreign 
currency transaction under this Application arising from willful or negligent misconduct of the Applicant. 

If the Applicant fails to pay the Bank for any damages mentioned above within 7 days after receipt of the Bank’s notice, the Bank shall have the right charge interest on such damages at 
the rate of 15% per annum. The Applicant agrees to pay such interest to the Bank from the due date until all damages has been paid in full by the Applicant. 

11. Encashment of the draft or payment of outward remittance under this Application is subject to any rules and regulations and customary practices of the country where the draft is to be 
encashed or payment is to be made. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any such rules and regulations and customary 
practices. 

12. The Bank shall have right to refuse to process any remittance if the Bank suspects that the transaction may be illegal or may relate to any money laundering or financing of terrorism 
activity. In such event, the Applicant agrees not to claim against the Bank for any damages. 

13. The Applicant agrees and acknowledges that the Bank may deny or reject any one of the remittance transaction, or temporarily suspend or cancel the remittance service at any time as 
the Bank may deem appropriate without having to give any reason or prior notice to the Applicant. In such event the Applicant waives all of its right to claim for any damages it may incur 
in connection therewith. 

14. The Applicant agrees and acknowledges that at any time as the Bank may deem appropriate, the Bank shall have right to alter or amend the terms and conditions for remittance service, 
including the rate of fees, service charges and costs or expenses in relation thereto by giving notice to the Applicant of such amended terms and conditions. 

15. The Applicant agrees that should the remittance pursuant to this Application be prohibited, or any asset or money relating to such remittance be frozen, confiscated, seized or attached 
by any competent authority of any country over which the Bank has no control, the Bank including its employees, directors, or representatives involving therewith shall not be liable for 
any damages and/or refund or return such asset or money to the Applicant or any person whatsoever. 

16. In case there is a law, announcement or rules of governmental authorities that requires the Bank to disclose information or financial transactions of the Applicant or of one or more 
customers of the Applicant to an official or governmental authorities, upon receipt of such demand by the Bank, the Applicant agrees and consents to the Bank to disclose such 
information and/or provide such financial transaction of the user(s) to the official or governmental authorities. 
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