
*ไมร่วมค่าใชจ้า่ยท่ีธนาคารของผูร้บัเงินโอนเรียกเก็บ 

1. ใบคาํขอ ฯ ในแต่ละครั้งฉบบัน้ีใชไ้ด ้ณ สาขาของธนาคารทัว่ประเทศ โดยใชใ้บคาํขอ 1 ชุดต่อการโอนเงินในแต่ละครั้งเท่าน้ัน 

2. ธนาคารจะรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไมป่ฏิบติัตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการ หรือไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใหบ้ริการหรือไมป่ฏิบติัตามคาํสัง่ระงบัการดาํเนินการท่ีไดร้บัแจง้จากผูข้อใชบ้ริการตามวิธีการและเง่ือนไขของ

ขอ้ตกลง หรือเกิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารจะไมร่บัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความผิดพลาด ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดจากการตีความท่ีเกิดขึ้ นจากขอ้มลูท่ีไดร้บัจาก

ผูข้อใชบ้ริการ รวมทั้งไมต่อ้งรบัผิดชอบต่อการกระทาํ การงดเวน้การกระทาํ หรือความล่าชา้ใดๆ ท่ีเกิดจากระบบหกับญัชีของประเทศท่ีรบัโอนเงิน หรือธนาคารท่ีรบัโอนเงิน 

3. ผูข้อใชบ้ริการตกลงชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้า่ยต่างๆตามท่ีธนาคารกาํหนดทุกประการ เวน้แต่ค่าธรรมเนียมบริการ หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นนอกประเทศไทยจะเป็นภาระความรบัผิดชอบของผูร้บัเงินในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผูร้บัโอนเงิน 

4. ธนาคาร และหรือธนาคารตวัแทนไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ใด ๆ ท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือขั้นตอนของธนาคารท่ีรบัโอนเงิน หรือของประเทศท่ีธนาคารท่ีรบัโอน

เงินตั้งอยู ่

5. คาํขอโอนเงินท่ีใหมี้ผลเป็นการโอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีทาํการโอนน้ัน จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเร่ืองเวลาทาํการ หรือเวลาเปิด-ปิดรบัโอนเงินของธนาคารและธนาคารท่ีรบัโอนเงินดว้ย โดยหากธนาคารไดร้บัคาํขอโอนเงินหลงัเวลาปิดรบัโอนเงิน ธนาคาร

จะดาํเนินการโอน ในวนัทาํการถดัไป 

6. หากค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศท่ีธนาคารเรียกเก็บไวไ้มพ่อชาํระใหก้บัธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บเพ่ิมเติมตามยอดเงินท่ีถูกเรียกเก็บจริง 

7. หากการโอนเงินของผูข้อใชบ้ริการมีวตัถุประสงคป์ระเภทจาํกดัวงเงิน ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าจาํนวนเงินท่ีโอนไปต่างประเทศ ณ วนัท่ีทาํธุรกรรมไมเ่กินวงเงินท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด 

เง่ือนไขในคาํขอโอนเงินไปตา่งประเทศ 

สินเช่ือเพื่อการนําเขา้ 

สาํหรบัธนาคาร 

 ค่าสินคา้  ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โปรดระบุ

apussama.t
Stamp

สำนักงาน Office
ระบุชื่อสำนัก สาขาหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่ทำธุรกรรม

วันที่ Date
ระบุวัน เดือน ปี ที่กรอกแบบทำธุรกรรมให้ชัดเจน

โอนเงินต่างประเทศ
ในกรณีต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านระบบการโอนเงินระหว่าง ธนาคารกับธนาคาร (SWIFT)

ซื้อดราฟต์
ในกรณีที่ต้องการซื้อดราฟต์ต่างประเทศ หรือเช็คที่ออกในนามธนาคารตามสกุลเงินที่ระบุ และจัดส่งไปให้ผู้รับในต่างประเทศ

ชื่อผู้ขอโอนเงิน
ระบุชื่อและนามสกุลหรือบริษัทของผู้ขอโอนเงินให้ชัดเจน

เลขที่บัตรประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา ระบุเลขที่บัตรประชาชน (13หลัก)กรณีชาวต่างประเทศ ระบุเลขที่หนังสือเดินทางกรณีนิติบุคคล ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล (13หลัก)

ที่อยุ่ผู้ขอโอนเงิน
ระบุที่อยู่ปัจจุบัน -ในกรณีบุคคลธรรมดาที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่บนบัตรประชาชน ให้กรอกที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อหรือที่อยู่ที่ต้องการให้ทางธนาคารส่งเอกสารถึง -กรณีนิติบุคคลให้ระบุที่อยู่ตามที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

โทรศัพท์
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ ที่สะดวกในการติดต่อให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและติดต่อกลับ

อีเมล์
ระบุอีเมล์ที่สะดวกในการติดต่อให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและติดต่อกลับ

ชื่อผู้รับเงินโอน
ระบุชื่อและนามสกุลหรือบริษัทของผู้รับเงินโอนให้ตรงกับเลขที่บัญชีของธนาคารตามที่ระบุให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ(ถ้ามี)

ที่อยุ่ผู้รับเงินโอน
ระบุที่อยู่ เมือง/รัฐ และประเทศของผู้รับเงินโอนให้ชัดเจน

เลขที่บัญชีผู้รับเงินโอน
ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงินโอนให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

โทรศัพท์
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ มือถือ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับผู้รับเงินปลายทาง

อีเมล์
ระบุอีเมล์ให้ชัดเจน เพื่อ ประโยชน์ในการติดต่อกับผู้รับเงินปลายทาง

ชื่อธนาคาร
ระบุชื่อธนาคารผู้รับเงินโอนให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

สาขาและที่อยุ่ธนาคาร
ระบุสาขาและที่อยู่ธนาคาร, ประเทศให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ(ถ้ามี) เนื่องจากบางธนาคารอาจมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ หลายเมือง

สกุลเงิน
ระบุสกุลเงินให้ชัดเจน โดยสกุลเงินที่สามารถโอนออกไปต่างประเทศได้โดยตรงมีทั้งหมด 15 สกุลเงิน ดังนี้  (สกุลเงิน BAHT , BAHT VOSTRO , BAHT NET)AED สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ DirhamAUD ดอลลาร์ออสเตรเลียINR รูปีอินเดียCAD ดอลลาร์แคนาดาJPY เยนญี่ปุ่นCHF ฟรังก์สวิสNOK โครนนอร์เวย์ NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์DKK โครนเดนมาร์กSEK โครนาสวีเดนEUR ยูโรSGD ดอลลาร์สิงคโปร์GBP ปอนด์สเตอริง USD ดอลลาร์สหรัฐฯHKD ดอลลาร์ฮ่องกง

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นตัวอักษร

ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธนาคารต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากธนาคารต่างประเทศให้เรียกเก็บจาก ผู้ขอโอนเงิน หรือผู้รับเงินโอน1. เรียกเก็บจากผู้ขอโอนเงิน (Charge Our): ผู้รับเงินปลายทางจะถูกหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารปลายทางบางส่วน1.1 เรียกเก็บจากผู้ขอโอนเงิน (Charge Our Guarantee) ผู้รับเงินปลายทางได้รับเต็มจำนวนที่ทำการโอน(Guarantee Pay In Full) เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม USD25.00ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ขอโอนเงิน กรณี Pay in Fullสกุล JPY : เก็บเพิ่ม 0.05% ของจำนวนเงินที่โอนขั้นต่ำ JPY 5,000.00สกุล EUR : เก็บเพิ่มรายการละ EUR 25.00 (1,200.00 บาท)สกุล GBP : เก็บเพิ่มรายการละ GBP20.00 (1,200.00 บาท)สกุล USD : เก็บเพิ่มรายการละ USD30.00 (800.00 บาท)สกุลอื่นๆ : เก็บเพิ่มรายการละ เทียบเท่า USD30.00 (800.00 บาท)2. เรียกเก็บจากผู้รับเงินโอน (Charge Ben): ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน เนื่องจากจะมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างทางและปลายทาง2.1 เรียกเก็บจากผู้รับเงินโอน (Charge Ben In-Out) ค่าใช้จ่ายในประเทศและนอกประเทศเก็บจากผู้รับเงินปลายทาง

วิธีการชำระเงิน  
วิธีการชำระเงิน1.การชำระเงินด้วยเงินสด หมายถึง การชำระเงินการโอนระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วยเงินสด เหมาะสำหรับการทำรายการที่สาขา2.การชำระเงินด้วยการหักบัญชี หมายถึง การชำระเงินด้วยการหักบัญชี เหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทยค่าธรรมเนียมการโอน 500 บาทต่อรายการ

จำนวนเงินที่ต้องการโอน(ตัวเลข)
จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นตัวเลข พร้อมจุดทศนิยม*ถ้าจำนวนเงินตั้งแต่ USD50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติม โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

วันที่ที่ต้องการโอน
ระบุวัน เดือน ปี dd/mm/yy ให้ชัดเจน

วัตถุประสงค์
รายละเอียดวัตถุประสงค์ หลักฐานที่ใช้ยื่นเอกสารประกอบการโอนเงินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการโอนต้องระบุให้ชัดเจน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกสาขา เช่น1.ค่าสินค้า หลักฐานประกอบการโอน- สัญญาซื้อ-ขาย- บัญชีราคาสินค้า- เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย- เอกสารการเรียกเก็บค่าสินค้า2.ค่าใช้จ่ายการศึกษา หลักฐานประกอบการโอน- หนังสือเดินทาง(Passport)- หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษา- หนังสือรับรองจาก ก.พ.3.ค่าขนส่งสินค้า หลักฐานประกอบการโอน- สัญญาซื้อ-ขาย- บัญชีราคาสินค้า- เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย- เอกสารการขนส่งสินค้า*กรณีโอนเพื่อชำระค่าเทอม ค่าเบี้ยประกัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ และชื่อผู้รับเงินเป็นบริษัท / สถาบันการศึกษา ให้แจ้งชื่อและรหัสอ้างอิงให้ชัดเจนด้วย เช่น ระบุชื่อนักศึกษา และรหัสนักศึกษา เพื่อให้ทราบ ว่าเป็นการชำระเงินให้ในนามใคร*กรณีโอนเงินเพื่อให้กู้ยืม, ชำระเงินกู้ หรือเงินลงทุน ให้ระบุด้วยว่าผู้โอนหรือผู้รับเงินโอนเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูก

สำหรับธนาคาร
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น

สำหรับธนาคาร
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น



*ไมร่วมค่าใชจ้า่ยท่ีธนาคารของผูร้บัเงินโอนเรียกเก็บ 

1. ใบคาํขอ ฯ ในแต่ละครั้งฉบบัน้ีใชไ้ด ้ณ สาขาของธนาคารทัว่ประเทศ โดยใชใ้บคาํขอ 1 ชุดต่อการโอนเงินในแต่ละครั้งเท่าน้ัน 

2. ธนาคารจะรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไมป่ฏิบติัตามคาํสัง่ของผูข้อใชบ้ริการ หรือไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใหบ้ริการหรือไมป่ฏิบติัตามคาํสัง่ระงบัการดาํเนินการท่ีไดร้บัแจง้จากผูข้อใชบ้ริการตามวิธีการและเง่ือนไขของ

ขอ้ตกลง หรือเกิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารจะไมร่บัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ ความผิดพลาด ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดจากการตีความท่ีเกิดขึ้ นจากขอ้มลูท่ีไดร้บัจาก

ผูข้อใชบ้ริการ รวมทั้งไมต่อ้งรบัผิดชอบต่อการกระทาํ การงดเวน้การกระทาํ หรือความล่าชา้ใดๆ ท่ีเกิดจากระบบหกับญัชีของประเทศท่ีรบัโอนเงิน หรือธนาคารท่ีรบัโอนเงิน 

3. ผูข้อใชบ้ริการตกลงชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้า่ยต่างๆตามท่ีธนาคารกาํหนดทุกประการ เวน้แต่ค่าธรรมเนียมบริการ หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นนอกประเทศไทยจะเป็นภาระความรบัผิดชอบของผูร้บัเงินในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผูร้บัโอนเงิน 

4. ธนาคาร และหรือธนาคารตวัแทนไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย ความเสียหาย ความล่าชา้ใด ๆ ท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือขั้นตอนของธนาคารท่ีรบัโอนเงิน หรือของประเทศท่ีธนาคารท่ีรบัโอน

เงินตั้งอยู ่

5. คาํขอโอนเงินท่ีใหมี้ผลเป็นการโอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีทาํการโอนน้ัน จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเร่ืองเวลาทาํการ หรือเวลาเปิด-ปิดรบัโอนเงินของธนาคารและธนาคารท่ีรบัโอนเงินดว้ย โดยหากธนาคารไดร้บัคาํขอโอนเงินหลงัเวลาปิดรบัโอนเงิน ธนาคาร

จะดาํเนินการโอน ในวนัทาํการถดัไป 

6. หากค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศท่ีธนาคารเรียกเก็บไวไ้มพ่อชาํระใหก้บัธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บเพ่ิมเติมตามยอดเงินท่ีถูกเรียกเก็บจริง 

7. หากการโอนเงินของผูข้อใชบ้ริการมีวตัถุประสงคป์ระเภทจาํกดัวงเงิน ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าจาํนวนเงินท่ีโอนไปต่างประเทศ ณ วนัท่ีทาํธุรกรรมไมเ่กินวงเงินท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด 

เง่ือนไขในคาํขอโอนเงินไปตา่งประเทศ 

สินเช่ือเพื่อการนําเขา้ 
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สำนักงาน Office
ระบุชื่อสำนัก สาขาหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่ทำธุรกรรม

วันที่ Date
ระบุวัน เดือน ปี ที่กรอกแบบทำธุรกรรมให้ชัดเจน

โอนเงินต่างประเทศ
ในกรณีต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านระบบการโอนเงินระหว่าง ธนาคารกับธนาคาร (SWIFT)

ซื้อดราฟต์
ในกรณีที่ต้องการซื้อดราฟต์ต่างประเทศ หรือเช็คที่ออกในนามธนาคารตามสกุลเงินที่ระบุ และจัดส่งไปให้ผู้รับในต่างประเทศ

ชื่อผู้ขอโอนเงิน
ระบุชื่อและนามสกุลหรือบริษัทของผู้ขอโอนเงินให้ชัดเจน

เลขที่บัตรประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา ระบุเลขที่บัตรประชาชน (13หลัก)กรณีชาวต่างประเทศ ระบุเลขที่หนังสือเดินทางกรณีนิติบุคคล ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล (13หลัก)

ที่อยุ่ผู้ขอโอนเงิน
ระบุที่อยู่ปัจจุบัน -ในกรณีบุคคลธรรมดาที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่บนบัตรประชาชน ให้กรอกที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อหรือที่อยู่ที่ต้องการให้ทางธนาคารส่งเอกสารถึง -กรณีนิติบุคคลให้ระบุที่อยู่ตามที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

โทรศัพท์
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ ที่สะดวกในการติดต่อให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและติดต่อกลับ

อีเมล์
ระบุอีเมล์ที่สะดวกในการติดต่อให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและติดต่อกลับ

ชื่อผู้รับเงินโอน
ระบุชื่อและนามสกุลหรือบริษัทของผู้รับเงินโอนให้ตรงกับเลขที่บัญชีของธนาคารตามที่ระบุให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ(ถ้ามี)

ที่อยุ่ผู้รับเงินโอน
ระบุที่อยู่ เมือง/รัฐ และประเทศของผู้รับเงินโอนให้ชัดเจน

เลขที่บัญชีผู้รับเงินโอน
ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงินโอนให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

โทรศัพท์
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ มือถือ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับผู้รับเงินปลายทาง

อีเมล์
ระบุอีเมล์ให้ชัดเจน เพื่อ ประโยชน์ในการติดต่อกับผู้รับเงินปลายทาง

ชื่อธนาคาร
ระบุชื่อธนาคารผู้รับเงินโอนให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

สาขาและที่อยุ่ธนาคาร
ระบุสาขาและที่อยู่ธนาคาร, ประเทศให้ชัดเจน ตรงตามเอกสารประกอบ(ถ้ามี) เนื่องจากบางธนาคารอาจมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ หลายเมือง

สกุลเงิน
ระบุสกุลเงินให้ชัดเจน โดยสกุลเงินที่สามารถโอนออกไปต่างประเทศได้โดยตรงมีทั้งหมด 15 สกุลเงิน ดังนี้  (สกุลเงิน BAHT , BAHT VOSTRO , BAHT NET)AED สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ DirhamAUD ดอลลาร์ออสเตรเลียINR รูปีอินเดียCAD ดอลลาร์แคนาดาJPY เยนญี่ปุ่นCHF ฟรังก์สวิสNOK โครนนอร์เวย์ NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์DKK โครนเดนมาร์กSEK โครนาสวีเดนEUR ยูโรSGD ดอลลาร์สิงคโปร์GBP ปอนด์สเตอริง USD ดอลลาร์สหรัฐฯHKD ดอลลาร์ฮ่องกง

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นตัวอักษร

ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธนาคารต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากธนาคารต่างประเทศให้เรียกเก็บจาก ผู้ขอโอนเงิน หรือผู้รับเงินโอน1. เรียกเก็บจากผู้ขอโอนเงิน (Charge Our): ผู้รับเงินปลายทางจะถูกหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารปลายทางบางส่วน1.1 เรียกเก็บจากผู้ขอโอนเงิน (Charge Our Guarantee) ผู้รับเงินปลายทางได้รับเต็มจำนวนที่ทำการโอน(Guarantee Pay In Full) เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม USD25.00ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ขอโอนเงิน กรณี Pay in Fullสกุล JPY : เก็บเพิ่ม 0.05% ของจำนวนเงินที่โอนขั้นต่ำ JPY 5,000.00สกุล EUR : เก็บเพิ่มรายการละ EUR 25.00 (1,200.00 บาท)สกุล GBP : เก็บเพิ่มรายการละ GBP20.00 (1,200.00 บาท)สกุล USD : เก็บเพิ่มรายการละ USD30.00 (800.00 บาท)สกุลอื่นๆ : เก็บเพิ่มรายการละ เทียบเท่า USD30.00 (800.00 บาท)2. เรียกเก็บจากผู้รับเงินโอน (Charge Ben): ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน เนื่องจากจะมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างทางและปลายทาง2.1 เรียกเก็บจากผู้รับเงินโอน (Charge Ben In-Out) ค่าใช้จ่ายในประเทศและนอกประเทศเก็บจากผู้รับเงินปลายทาง

วิธีการชำระเงิน  
วิธีการชำระเงิน1.การชำระเงินด้วยเงินสด หมายถึง การชำระเงินการโอนระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วยเงินสด เหมาะสำหรับการทำรายการที่สาขา2.การชำระเงินด้วยการหักบัญชี หมายถึง การชำระเงินด้วยการหักบัญชี เหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทยค่าธรรมเนียมการโอน 500 บาทต่อรายการ

จำนวนเงินที่ต้องการโอน(ตัวเลข)
จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นตัวเลข พร้อมจุดทศนิยม*ถ้าจำนวนเงินตั้งแต่ USD50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติม โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

วันที่ที่ต้องการโอน
ระบุวัน เดือน ปี dd/mm/yy ให้ชัดเจน

วัตถุประสงค์
รายละเอียดวัตถุประสงค์ หลักฐานที่ใช้ยื่นเอกสารประกอบการโอนเงินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการโอนต้องระบุให้ชัดเจน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกสาขา เช่น1.ค่าสินค้า หลักฐานประกอบการโอน- สัญญาซื้อ-ขาย- บัญชีราคาสินค้า- เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย- เอกสารการเรียกเก็บค่าสินค้า2.ค่าใช้จ่ายการศึกษา หลักฐานประกอบการโอน- หนังสือเดินทาง(Passport)- หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษา- หนังสือรับรองจาก ก.พ.3.ค่าขนส่งสินค้า หลักฐานประกอบการโอน- สัญญาซื้อ-ขาย- บัญชีราคาสินค้า- เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย- เอกสารการขนส่งสินค้า*กรณีโอนเพื่อชำระค่าเทอม ค่าเบี้ยประกัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ และชื่อผู้รับเงินเป็นบริษัท / สถาบันการศึกษา ให้แจ้งชื่อและรหัสอ้างอิงให้ชัดเจนด้วย เช่น ระบุชื่อนักศึกษา และรหัสนักศึกษา เพื่อให้ทราบ ว่าเป็นการชำระเงินให้ในนามใคร*กรณีโอนเงินเพื่อให้กู้ยืม, ชำระเงินกู้ หรือเงินลงทุน ให้ระบุด้วยว่าผู้โอนหรือผู้รับเงินโอนเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูก

สำหรับธนาคาร
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น

สำหรับธนาคาร
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
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