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Please select the form that you require.
OVERSEAS REMITTANCE  APPLICATION  FORM
แบบฟอร์มคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ ทางโทรเลข
DOMESTIC INTERNAL TRANSFER (BOOK TRANSFER) APPLICATION FORM
แบบฟอร์มคำขอโอนเงินในประเทศ ระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (โอนเงินในธนาคารเดียวกัน) 
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms. / ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโอนเงินนี้
DOMESTIC / LOCAL REMITTANCE  APPLICATION  FORM
แบบฟอร์มคำขอโอนเงินภายในประเทศ
REMITTANCE SERVICE TERMS ("Terms") / ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโอนเงิน ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")
..\..\information.png
Kindly cancel your print, as you must use the PRINT button in the Form page bottom.
Back
Date * / วันที่
 * Indicates mandatory information to be provided. 
 *แสดงถึงข้อมูลจำเป็นที่ต้องระบุ
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A
Applicant's (Remitter) Information / ข้อมูลผู้ขอโอน
Name of Applicant *
 ชื่อผู้ขอโอน
Debit A/C No. *
เลขที่บัญชีโอนเงินออก 
 Account Currency *
สกุลเงินของบัญชี
Account No. *
บัญชี
Charges Debit A/C No. *
เลขที่บัญชีเพื่อหักค่าบริการ 
 Account Currency *
สกุลเงินของบัญชี
Account No. *
บัญชี
Your Reference No.
เลขที่อ้างอิงของท่าน
.\information.png
B
Remittance Amount  / จำนวนเงินที่ต้องการโอน
Amount to be Remitted *
จำนวนเงินที่ใช้โอน
 Currency * 
Amount * 
 จำนวนเงิน
In Words / ตัวอักษร
Currency of Remittance *
สกุลเงินที่ใช้โอน
 Currency * /  สกุลเงิน
FX Contract Details / ข้อมูลสัญญาค้าเงิน กรณีจองล่วงหน้า
If deal is booked in advance
FX Contract Details / ข้อมูลสัญญาค้าเงิน กรณีจองล่วงหน้า
If deal is booked in advance
Deal No. 
เลขที่สัญญาค้าเงิน
FX Rate 
อัตราแลกเปลี่ยน
Dealer's Name 
 ชื่อเจ้าหน้าที่ค้าเงิน
Charge Type *
วิธีเก็บค่าบริการ
Value Date *
วันที่ต้องการโอน
Please enter Currency of Remittance and amount to be remitted or equivalent currency amount to be converted.
.\information.png
ผู้โอนรับผิดชอบค่าบริการภายในประเทศและผู้รับโอนรับผิดชอบค่าบริการต่างประเทศ
C
Recipient's (Beneficiary) Information  / ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอน
Account No. / IBAN *
เลขที่บัญชี
Account Name
Country *
ประเทศของผู้รับโอน
Recipient Country
Recipient's Bank Details / ข้อมูลธนาคารของผู้รับโอน
Bank Name / ชื่อ
Country *
ประเทศของผู้รับโอน
SWIFT / Clearing Code *
รหัส
Address/ ที่อยู่
& Address * 
ชื่อบัญชีและที่
อยู่ผู้รับโอน
.\information.png
D
Intermediary Bank Information (Optional)  / ธนาคารตัวกลางการโอน (ถ้ามี)
Bank Name * / ชื่อ
Country *
ประเทศของผู้รับโอน
SWIFT / Clearing Code *
รหัส
Address / ที่อยู่
.\information.png
E
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...) / ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ใบกำกับสินค้า เลขที่อ้างอิง ฯลฯ
F
Purpose of Remittance  / วัตถุประสงค์ของการโอน
Originator Purpose of Remittance *
 วัตถุประสงค์ของผู้ขอโอน
Recipient Purpose of Payment
วัตถุประสงค์ของผู้รับโอน 
Person jointly conducting this transaction, Person on whose behalf transaction is conducted, or Person granting POA / ผู้ร่วมทำธุรกรรม   ผู้มอบหมาย หรือ ผู้มอบอำนาจ  
Juristic person, please enter taxpayer's ID number. Foreigner, please enter passport number or number of other ID. Enter the first digit in the left-most box.
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก
Recipient Country
Please enter ID number
โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ID 
G
Applicant's Signature 
/ ลายเซ็นต์ผู้ขอโอน
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications. Applicant should submit a remittance application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances. Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website.
ผู้ขอโอนยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุบนคำขอโอนเงินออกทางโทรเลขฉบับนี้สมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ คำขอโอนเงินออกทางโทรเลขฉบับนี้ใช้ยื่นภายในเขตอำนาจศาลเดียวกับบัญชีของผู้ขอโอน ผู้ขอโอนจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแบบคำขอโอนเงินออกทางโทรเลขซ้ำ
ผู้ขอโอนควรใช้แบบคำขอโอนเงินออกทางโทรเลข หนึ่งแบบต่อหนึ่งรายการโอน
แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถใช้เป็นการโอนตามคำสั่ง 
H
For Internal Use Only / สำหรับธนาคาร
Payment Reference:
เลขที่อ้างอิงรายการ
Bank stamp
ประทับตราธนาคาร
Checks at the Counter / ตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
Signature in Original * / ลายเซ็นต์ที่ให้กับธนาคาร
Passport / ID checked (for delivery in person) / ตรวจสอบหนังสือเดินทาง / 
บัตรประชาชน (สำหรับผู้ขอโอนที่มายื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง)
Staff ID/ เลขที่พนักงาน
Signature
ลายเซ็นต์ 
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable / โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
* Mandatory to check if signature is in Original / บังคับตรวจสอบลายเซ็นต์ที่ให้กับธนาคาร
Y
N
Y
N
Checked 
ตรวจสอบแล้ว
Staff ID/ เลขที่พนักงาน
Signature
ลายเซ็นต์ 
Signature & Mandate verification / ตรวจสอบลายเซ็นต์และผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
 โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
S
M
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Date * / วันที่
 * Indicates mandatory information to be provided. 
 *แสดงถึงข้อมูลจำเป็นที่ต้องระบุ
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A
Applicant's (Remitter) Information / ข้อมูลผู้ขอโอน
Name of Applicant *
 ชื่อผู้ขอโอน
Debit A/C No. *
เลขที่บัญชีโอนเงินออก 
 Account Currency *
สกุลเงินของบัญชี
Account No. *
บัญชี
Charges Debit A/C No. *
เลขที่บัญชีเพื่อหักค่าบริการ 
 Account Currency *
สกุลเงินของบัญชี
Account No. *
บัญชี
Your Reference No.
เลขที่อ้างอิงของท่าน
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B
Remittance Amount  / จำนวนเงินที่ต้องการโอน
Amount to be Remitted *
จำนวนเงินที่ใช้โอน
 Currency * 
  สกุลเงิน
Amount * 
 จำนวนเงิน
In Words / ตัวอักษร
Currency of Remittance
 Currency 
FX Contract Details / ข้อมูลสัญญาค้าเงิน กรณีจองล่วงหน้า
If deal is booked in advance
FX Contract Details / ข้อมูลสัญญาค้าเงิน กรณีจองล่วงหน้า
If deal is booked in advance
Deal No. 
เลขที่สัญญาค้าเงิน
FX Rate 
อัตราแลกเปลี่ยน
Dealer's Name 
 ชื่อเจ้าหน้าที่ค้าเงิน
Charge Type *
วิธีเก็บค่าบริการ
Value Date *
วันที่ต้องการโอน
.\information.png
C
Recipient's (Beneficiary) Information  / ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอน
Account No. / IBAN *
เลขที่บัญชี
Account Name
Country *
ประเทศของผู้รับโอน
Recipient Country
Recipient's Bank Details / ข้อมูลธนาคารของผู้รับโอน
Bank Name * 
ชื่อ
SWIFT / Clearing Code *
รหัส
& Address * 
ชื่อบัญชีและที่
อยู่ผู้รับโอน
.\information.png
D
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...) / ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ใบกำกับสินค้า เลขที่อ้างอิง ฯลฯ
Juristic person, please enter taxpayer's ID number. Foreigner, please enter passport number or number of other ID. Enter the first digit in the left-most box.
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก
Recipient Country
Please enter ID number
โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ID 
E
Purpose of Remittance   / วัตถุประสงค์ของการโอน
Person jointly conducting this transaction, Person on whose behalf transaction is conducted, or Person granting POA / ผู้ร่วมทำธุรกรรม   ผู้มอบหมาย หรือ ผู้มอบอำนาจ  
F
Applicant's Signature 
/ ลายเซ็นต์ผู้ขอโอน
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. 
Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications. 
Applicant should submit a remittance application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances. 
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website.
ผู้ขอโอนยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุบนคำขอโอนเงินออกทางโทรเลขฉบับนี้สมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ คำขอโอนเงินออกทางโทรเลขฉบับนี้ใช้ยื่นภายในเขตอำนาจศาลเดียวกับบัญชีของผู้ขอโอน ผู้ขอโอนจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแบบคำขอโอนเงินออกทางโทรเลขซ้ำ
ผู้ขอโอนควรใช้แบบคำขอโอนเงินออกทางโทรเลข หนึ่งแบบต่อหนึ่งรายการโอน
แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถใช้เป็นการโอนตามคำสั่ง 
G
For Internal Use Only / สำหรับธนาคาร
.\information.png
Payment Reference:
เลขที่อ้างอิงรายการ
Bank stamp
ประทับตราธนาคาร
Checks at the Counter / ตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
Signature in Original * / ลายเซ็นต์ที่ให้กับธนาคาร
Passport / ID checked (for delivery in person) /ตรวจสอบหนังสือเดินทาง / 
บัตรประชาชน (สำหรับผู้ขอโอนที่มายื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง)
Staff ID/ เลขที่พนักงาน
Signature
ลายเซ็นต์ 
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable / โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
* Mandatory to check if signature is in Original / บังคับตรวจสอบลายเซ็นต์ที่ให้กับธนาคาร
Y
N
Y
N
Checked 
ตรวจสอบแล้ว
Staff ID/ เลขที่พนักงาน
Signature
ลายเซ็นต์ 
Signature & Mandate verification / ตรวจสอบลายเซ็นต์และผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
 โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
S
M
Date */ วันที่ 
 * Indicates mandatory information to be provided. 
 *แสดงถึงข้อมูลจำเป็นที่ต้องระบุ
.\TH-BT.png
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A
Details of Debit Account / รายละเอียดบัญชีของผู้โอน
Name of Applicant *
 ชื่อผู้ขอโอน
Debit A/C No. *
เลขที่บัญชีโอนเงินออก 
 Account Currency *
สกุลเงินของบัญชี
Account No. *
บัญชี
Your Reference No.
เลขที่อ้างอิงของท่าน
.\information.png
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B
Remittance Amount  / จำนวนเงินที่ต้องการโอน
 Currency * 
  สกุลเงิน
Amount * 
 จำนวนเงิน
In Words / ตัวอักษร
FX Contract Details / ข้อมูลสัญญาค้าเงิน กรณีจองล่วงหน้า
If deal is booked in advance
FX Contract Details / ข้อมูลสัญญาค้าเงิน กรณีจองล่วงหน้า
If deal is booked in advance
Deal No. 
เลขที่สัญญาค้าเงิน
FX Rate 
อัตราแลกเปลี่ยน
Dealer's Name 
 ชื่อเจ้าหน้าที่ค้าเงิน
Value Date *
วันที่ต้องการโอน
Amount to be Remitted *
จำนวนเงินที่ใช้โอน
.\information.png
C
Details of Credit Account / รายละเอียดบัญชีของผู้รับโอน
Amount * 
 จำนวนเงิน
 Currency * 
  สกุลเงิน
Account *
 บัญชี 
Recipient's Name * 
ชื่อผู้รับ 
Add
.\information.png
To / ถึง
Remove
D
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...) / ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ใบกำกับสินค้า เลขที่อ้างอิง ฯลฯ
Juristic person, please enter taxpayer's ID number. Foreigner, please enter passport number or number of other ID. Enter the first digit in the left-most box.
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก
Recipient Country
Please enter ID number
โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ID 
E
Purpose of Remittance   / วัตถุประสงค์ของการโอน
Person jointly conducting this transaction, Person on whose behalf transaction is conducted, or Person granting POA / ผู้ร่วมทำธุรกรรม   ผู้มอบหมาย หรือ ผู้มอบอำนาจ  
F
Applicant's Signature 
/ ลายเซ็นต์ผู้ขอโอน
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. 
Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications.  
This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances.  
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website.
ผู้ขอโอนยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุบนคำขอโอนเงินออกทางโทรเลขฉบับนี้สมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ คำขอโอนเงินออกทางโทรเลขฉบับนี้ใช้ยื่นภายในเขตอำนาจศาลเดียวกับบัญชีของผู้ขอโอน ผู้ขอโอนจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแบบคำขอโอนเงินออกทางโทรเลขซ้ำ
ผู้ขอโอนควรใช้แบบคำขอโอนเงินออกทางโทรเลข หนึ่งแบบต่อหนึ่งรายการโอน
แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถใช้เป็นการโอนตามคำสั่ง 
G
For Internal Use Only / สำหรับธนาคาร
Payment Reference:
เลขที่อ้างอิงรายการ
Bank stamp
ประทับตราธนาคาร
Checks at the Counter / ตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
Signature in Original * / ลายเซ็นต์ที่ให้กับธนาคาร
Passport / ID checked (for delivery in person) / ตรวจสอบหนังสือเดินทาง / 
บัตรประชาชน (สำหรับผู้ขอโอนที่มายื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง)
Staff ID/ เลขที่พนักงาน
Signature
ลายเซ็นต์ 
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable / โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
* Mandatory to check if signature is in Original / บังคับตรวจสอบลายเซ็นต์ที่ให้กับธนาคาร
Y
N
Y
N
Checked 
ตรวจสอบแล้ว
Staff ID/ เลขที่พนักงาน
Signature
ลายเซ็นต์ 
Signature & Mandate verification / ตรวจสอบลายเซ็นต์และผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
 โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
S
M
THOTA1001
2
[^a-zA-Z\-\s]
[^a-zA-Z0-9\s]
1
[^a-zA-Z0-9\s,.:'\+\(\)\?'\-/]
THBTA1001
[^a-zA-Z\s]
[^a-zA-Z\s,.:'\+\(\)\?'\-/]
[^0-9]
[^0-9.]
[^a-zA-Z'*\-\s()]
[^a-zA-Z0-9]
THOLA1001
[^a-zA-Z0-9\s,.:'\+\(\)\?'\-/\[\]]
[^a-zA-Z\s,.:'\+\(\)\?\-/\[\]]
0
None
0
0
None
0
Main
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