ํ หร ับบริการด้านการโอนเงิน
เอกสารแนบข้อมูลเพิมเติมสา
KTB Corporate Online

Ver. 2017
KTB BIZ Growing
(สําหรับใช ้บริการพร ้อมเพย์)

โปรดเลือกประเภทบริการ  KTB iPay Standard (……………………...………)  KTB iPay Express (……………….………………….)
 KTB iPay Direct
Credit
Debit
Payroll
Payroll หายห่วง อืนๆ...........................................................................
ํ หร ับผูร้ ับโอน/คูค
แจ้งผลการทํารายการสา
่ า้ /ลูกหนี
SMS
e-Mail
ไม่แจ้งผลการทํารายการ
หมายเลขบ ัญชี
เงินฝาก

หมายเลขบ ัญชี
เงินฝาก

ชือบ ัญชี

ชือบ ัญชี

ผูร้ ับภาระค่าธรรมเนียม

้ ริการ
 ผูข
้ อใชบ

 ผูร้ ับโอน/คูค
่ า้ /ลูกหนี

การทํารายการจ่ายเงินเดือน คิดค่าธรรมเนียมรายการสําเร็จ........................................บาท/รายการ
การทํารายการเข้าบ ัญชีธนาคารกรุงไทย คิดค่าธรรมเนียมรายการสําเร็จ.........................................บาท/รายการ
การทํารายการห ักบ ัญชีธนาคารกรุงไทย
บัญชีในเขตสํานั กหักบัญชี/จังหวัดเดียวกันกับบัญชีผู ้ขอใช ้บริการ

คิดค่าธรรมเนียมรายการสําเร็จ...................................................บาท/รายการ
คิดค่าธรรมเนียมรายการไม่สําเร็จ...............................................บาท/รายการ

บัญชีนอกเขตสํานั กหักบัญชี/จังหวัดเดียวกันกับบัญชีผู ้ขอใช ้บริการ คิดค่าธรรมเนียมรายการสําเร็จ........................บาท/รายการ รายการไม่สาํ เร็จ……….
.............................บาท/รายการหากยอดเงินเกิน 30,000 บาท/รายการ ให ้คิดอัตราเงินโอนข ้ามจังหวัด (หมืนละ 10 บาทส่วนเกินคิดตามเลขหลักพัน)
ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
กรณีการหักบัญชีทไม่
ี สามารถดําเนินการหักบัญชีได ้ให ้คิดค่าธรรมเนียมรายการละครึงหนึงของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
หากคิดค่าธรรมเนียมการหักบัญชีทก
ุ รายการรวมกันแล ้วได ้ตํากว่า 1,000 บาทให ้คิดค่าธรรมเนียมขันตํา ........................ บาท/ สือบันทึกข ้อมูล
กรณี KTB Guarantee Debit ต ้องการ Hold เงินในบัญชีลก
ู หนีเป็ นเวลา...............................วันก่อนวันทีรายการหักบัญชีมผ
ี ล
สําหร ับผูข
้ อใช้บริการ KTB iPay Direct (กรณี Debit), Direct Debit โปรดเลือกวิธก
ี ารสม ัครยินยอมให้ห ักบ ัญชีของลูกหนี

 แบบ Full Function (KTB Online, ATM, สํานั กงานใหญ่, สาขา)
 แบบ Standard (สํานั กงานใหญ่, สาขา)
พร ้อม Download ข ้อมูลการสมัครยินยอมให ้หักบัญชีผา่ น KTB Corporate Online (Tab “Download”, Service Name “DDR@Standard”)
รห ัสอ้างอิงสําหร ับสม ัครห ักบ ัญชีเพือชําระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิกส์ (DDR)
รหัสอ ้างอิง 1 (Ref. No.1) ……………………………………………….(ไม่เกิน 18 หลัก)

รหัสอ ้างอิง 2 (Ref. No.2) ……………………………………………….(ไม่เกิน 18 หลัก)

การทํารายการเข้าบ ัญชีธนาคารอืนจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ(ผ่านบริการ BPS Credit Next Day/BPS Credit Same Day)

KTB iPay Standard/ ผ่านบริการ BPS Credit Next Day คิดค่าธรรมเนียม.................................................บาท/รายการ
KTB iPay Express / ผ่านบริการ BPS Credit Same Day
จํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม..............................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม.........................................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม................................................บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมขันตํา .............. บาท / หนึงสือบันทึกข ้อมูล
การทํารายการเข้าบ ัญชีธนาคารอืนจํานวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท/รายการ (ผ่าน BAHTNET) คิดค่าธรรมเนียม...................................
.......................................................................................................................................................................................บาท/รายการ
การทํารายการพร้อมเพย์ (ผ่านบริการ Bulk Payment PromptPay)
Government to Consumer (G2C)
KTB iPay Standard/ ผ่านบริการ BPS Credit Next Day
จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม..................................................................................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 5,000 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม........................................................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม.............................................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม...........................................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม........................................................บาท/รายการ
.

ประเภท Government to Business (G2B), Business ทุกกลุม
่
KTB iPay Standard/ ผ่านบริการ BPS Credit Next Day
จํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม...............................................................................................บาท/รายการ
จํานวนเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม.........................................................บาท/รายการ
เงือนไขค่าธรรมเนียมการให้บริการอืนๆ.................................................................................................................................................
ทังนีค่าธรรมเนียมรายการไม่สําเร็จคิดกับกับผู ้ขอใช ้บริการเท่านั น
เงือนไขการให้บริการอืนๆ...................................................................................................................................................................

หมายเหตุ: กรุณานํ าส่งสําเนาเอกสารใบคําขอ/เปลียนแปลงข ้อมูลการใช ้บริการและเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมไปยังฝ่ ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน
เพือทําการสร ้าง Company Profile ในระบบและการ Implement บริการ

หน ้าที___/___

ํ หร ับบริการด้านการโอนเงิน
เอกสารแนบข้อมูลเพิมเติมสา

Ver. 2017
บริการ Bulk Payment ประกอบด ้วย
1. KTB iPay Standard หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าของผู ้ขอใช ้บริการทีมีอยูก
่ ับธนาคาร
และ/หรือธนาคารอืนๆ ทีเป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System (BPS) ระบบ BAHTNET และระบบพร ้อมเพย์(PromptPay) ด ้วยแฟ้ มข ้อมูลเดียว โดยผู ้ขอใช ้บริการ
จะต ้องส่งข ้อมูลการโอนเงินพร ้อมค่าธรรมเนียมให ้แก่ธนาคารล่วงหน ้าภายในวันและเวลาทีธนาคารกําหนด โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้กําหนดวันทีรายการมีผล
2. KTB iPay Express หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าของผู ้ขอใช ้บริการทีมีอยูก
่ ับธนาคาร
และ/หรือธนาคารอืนๆ ทีเป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System (BPS) ระบบ BAHTNET และระบบพร ้อมเพย์(PromptPay) ด ้วยแฟ้ มข ้อมูลเดียว โดยผู ้ขอใช ้บริการ
จะต ้องส่งข ้อมูลการโอนเงินพร ้อมค่าธรรมเนียมให ้แก่ธนาคารในวันเดียวกันกับวันทีรายการมีผลตามทีธนาคารกําหนด โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้กําหนดวันทีรายการมีผล
3. KTB iPay Direct (กรณี Credit), Direct Credit หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าของผู ้ขอใช ้
บริการทีมีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร ตามวันทีผู ้ขอใช ้บริการกําหนด
4. KTB iPay Direct (กรณี Debit), Direct Debit หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีลก
ู ค ้าของผู ้ขอใช ้บริการ ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ลูกหนี” เพือชําระค่าสินค ้าและ/หรือค่าบริการ
ให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการ โดยการโอนเงินเข ้าบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการตามทีระบุไว ้กับธนาคารเพียงบัญชีเดียว ตามวันทีผู ้ขอใช ้บริการกําหนด
5. KTB Guarantee Debit หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีลก
ู ค ้าของผู ้ขอใช ้บริการ ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ลูกหนี” เพือชําระค่าสินค ้าและบริการให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการ โดยการโอน
เงินเข ้าบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการตามทีระบุไว ้กับธนาคารเพียงบัญชีเดียว ตามวันทีผู ้ขอใช ้บริการกํ าหนด และธนาคารจะดํ าเนินการจัดส่งข ้อมูลการสมัครใช ้บริการของ
ลูกหนีให ้กับผู ้ขอใช ้บริการ เพือให ้ผู ้ขอใช ้บริการตรวจสอบข ้อมูลการสมัครใช ้บริการดังกล่าวให ้เรียบร ้อยก่อนทีจะจัดทํ าข ้อมูลและนํ าส่งให ้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของ
ลูกหนีผ่านระบบงานของธนาคาร โดยการ Hold เงินในบัญชีลว่ งหน ้าตามทีผู ้ขอใช ้บริการแจ ้งไว ้กับธนาคารและ หักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค ้าของผู ้ขอใช ้บริการใน
วันทีรายการมีผล
6. BPS Credit Next Day หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าของผู ้ขอใช ้บริการทีมีอยูก
่ ับธนาคาร
และ/หรือธนาคารอืนๆ ทีเป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System หรือระบบพร ้อมเพย์(PromptPay) โดยผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องส่งข ้อมูลการโอนเงินให ้แก่ธนาคาร
ล่วงหน ้าภายในวันและเวลาทีธนาคารกําหนด โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้กําหนดวันทีรายการมีผล
7. BPS Credit Same Day หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าของผู ้ขอใช ้บริการทีมีอยูก
่ ับธนาคาร
และ/หรือธนาคารอืนๆ ทีเป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System หรือระบบพร ้อมเพย์(PromptPay) โดยผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องส่งข ้อมูลการโอนเงินให ้แก่ธนาคารในวัน
เดียวกันกับวันทีรายการมีผลตามทีธนาคารกําหนด โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้กําหนดวันทีรายการมีผล
8. Payroll และ Payroll Plus หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงินทีเป็ นลูกจ ้าง/พนั กงานของผู ้ขอใช ้
บริการทีมีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้กําหนดวันทีรายการมีผล
9. Payroll หายห่วง หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ เพือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงินทีเป็ นลูกจ ้าง/พนั กงานของผู ้ขอใช ้บริการทีมีอยู่
กับธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้บริการเป็ นผู ้กําหนดวันทีรายการมีผล และผู ้รับโอนเงินทีเป็ นลูกจ ้าง/พนั กงานของผู ้ขอใช ้บริการจะได ้รับสิทธิประโยชน์ความคุ ้มครองด ้านประกันภัย
อุบัตเิ หตุกลุม
่ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบเพิมเติมทีแนบเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมฉบับนี โดยให ้ถือว่าเป็ นส่วนหนึงของเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมฉบับนีด ้วย
ทังนี ในการใช ้บริการ Bulk Payment ข ้างต ้น ผู ้ขอใช ้บริการสามารถกําหนดจํ านวนเงินโอนได ้ด ้วยตนเองและสามารถทํารายการได ้ไม่จํากัดจํ านวนครังต่อวัน โดยมี
ขันตอนและเงือนไขการให ้บริการดังนี
ข้อที 1. ขนตอนและเงื
ั
อนไขการให้บริการ KTB iPay Standard, KTB iPay Express, KTB iPay Direct (กรณี Credit) Direct Credit, BPS Credit Next
Day, BPS Credit Same Day,Payroll, Payroll Plus และ Payroll หายห่วง
1.1 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจัดส่งข ้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนเงิน/คู่ค ้าทีต ้องการให ้ธนาคารโอนเงินเข ้าบัญชีในแต่ละคราว อาทิ หมายเลข
บัญชีเงินฝาก และ/หรือหมายเลขประจําตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือนที และ/หรือรหัสนานานามอืนๆ ทีผู ้รับโอนผูกไว ้ในระบบพร ้อมเพย์ (PromptPay) และ
ชือบัญชีเงินฝากผู ้รับโอนเงิน/คู่ค ้า พร ้อมทังจํ านวนเงินทีผู ้ขอใช ้บริการจะจ่ายให ้ผู ้รับโอนเงิน/คู่ค ้าแต่ละราย วันทีรายการมีผล เป็ นต ้น พร ้อมทังอนุมัตริ ายการโอนเงินให ้แก่
ธนาคารตามระยะเวลาทีกําหนด เพือให ้ธนาคารนํ าเงินเข ้าบัญชีเงินฝากให ้ผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าตามข ้อมูลดังกล่าว
1.2 กรณีการใช ้บริการ Payroll หายห่วง ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้ธนาคารเปิ ดเผยข ้อมูลของผู ้ขอใช ้บริการทีได ้นํ าส่งให ้แก่ธนาคาร ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
รายละเอียดและข ้อมูลของผู ้ขอใช ้บริการ แผนประกันอุบัตเิ หตุทผู
ี ้ขอใช ้บริการเลือก และจํ านวนบัญชีของผู ้รับโอนเงินทีเป็ นลูกจ ้าง/พนั กงานของผู ้ขอใช ้บริการทีธนาคารนํ าเงิน
เข ้าบัญชีเงินเดือนสํ าเร็ จ ให ้แก่ผู ้รั บประกันภัย รวมทังตกลงยินยอมตามข ้อกํ าหนดและเงือนไขต่างๆ ของผู ้รั บประกันภัย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง รายละเอียดเงือนไขการ
สมัครใช ้บริการ KTB Payroll หายห่วงทีแนบเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมฉบับนี และให ้ถือว่าเป็ นส่วนหนึงของเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมฉบับนีด ้วย โดยผู ้ขอใช ้บริการจะไม่
ยกเลิกเพิกถอนการให ้ความยินยอมดังกล่าว จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช ้บริการนี ทังนี การยกเลิกเพิกถอนการให ้ความยินยอมนั นไม่กระทบต่อการดํ าเนินการทีธนาคารได ้
กระทําไปก่อนการยกเลิกเพิกถอนข ้างต ้น
ข้อที 2. ขนตอนและเงื
ั
อนไขการให้บริการ KTB iPay Direct (กรณี Debit), KTB Guarantee Debit และ Direct Debit
2.1 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจัดส่งข ้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากของลูกหนีทีต ้องการให ้ธนาคารหักเงินเพือเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการในแต่ละคราว
อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชือบัญชีเงินฝากลูกหนีทีมีอยู่กับธนาคาร พร ้อมทังจํ านวนเงินทีผู ้ขอใช ้บริการต ้องการให ้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากของลูกหนีแต่ละราย
วันทีรายการมีผล เป็ นต ้น พร ้อมทังอนุมัตริ ายการโอนเงินให ้แก่ธนาคารตามระยะเวลาทีกําหนด เพือให ้ธนาคารนํ าเงินเข ้าบัญชีเงินฝากให ้ผู ้รับโอนเงิน/คูค
่ ้าตามข ้อมูลดังกล่าว
2.2 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงทีจะดํารงเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการทุกขณะไม่ตํากว่าจํานวน 100,000 บาท
2.3 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงและยินยอมปฏิบัตต
ิ ามขันตอนและเงือนไขการใช ้บริการ DDR ดังต่อไปนี
กรณีทผู
ี ้ขอใช ้บริการเลือกใช ้บริการ KTB iPay Direct (กรณี Debit) หรือ Direct Debit หรือ KTB Guarantee Debit ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ธนาคารดําเนินการ
จัดส่งข ้อมูลการให ้ความยินยอมของลูกหนีให ้กับผู ้ขอใช ้บริการเพือให ้ผู ้ขอใช ้บริการตรวจสอบข ้อมูลการให ้ความยินยอมดังกล่าวให ้เรียบร ้อยก่อนทีจะจัดทําข ้อมูลและนํ าส่งให ้
ธนาคารเพือหักบัญชีเงินฝากของลูกหนีด ้วยวิธก
ี ารของธนาคาร โดยมีขันตอนและเงือนไขการให ้บริการ ดังนี
2.3.1 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ธนาคารเริมดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนีก็ตอ
่ เมือลูกหนีได ้ให ้ความยินยอมเป็ นหนั งสือแก่ธนาคารในการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของตน เพือชําระค่าสินค ้า ค่าบริการ และ/หรือหนีสินอืนใดให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการ โดยผู ้ขอใช ้บริการจะเป็ นผู ้รวบรวมและส่งหนั งสือยินยอมในการหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของลูกหนีของผู ้ขอใช ้บริการให ้แก่ธนาคารล่วงหน ้าตามระยะเวลาทีธนาคารกําหนดเพือให ้ธนาคารตรวจสอบลายมือชือลูกหนีของผู ้ขอใช ้บริการให ้เรียบร ้อย
และบันทึกข ้อมูลเข ้าสูร่ ะบบก่อน
2.3.2 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงนํ าข ้อมูลการให ้ความยินยอมให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนีทีถูกต ้อง เข ้าสูร่ อบการหักบัญชีทผู
ี ้ขอใช ้บริการ
กําหนดทันที โดยการดําเนินการให ้เป็ นไปตามเงือนไขข ้อตกลงการใช ้บริการฉบับนี
2.3.3 ผู ้ขอใช ้บริการตกลง Download ข ้อมูลการให ้ความยินยอมให ้หักบัญชีเงินฝากของลูกหนีจากระบบ เพือตรวจสอบความถูกต ้องเท่านั น โดยผู ้ขอ
ใช ้บริการตกลงจะไม่แก ้ไขข ้อมูลใดๆ ดังกล่าว และผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะ Upload ข ้อมูลทังหมดผ่านระบบ และแจ ้งผลการตรวจสอบให ้ธนาคารทราบถึงความถูกต ้อง/ไม่
ถูกต ้องของข ้อมูล โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะแจ ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบงาน ให ้ธนาคารทราบก่อนทีผู ้ขอใช ้บริการจะจัดทําและนํ าส่งข ้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ลูกหนีให ้แก่ธนาคาร หากผู ้ขอใช ้บริการไม่แจ ้งผลการตรวจสอบกลับให ้ธนาคารทราบภายในกํ าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล ้ว ผู ้ขอใช ้บริการยอมรั บว่าข ้อมูลการให ้การความ
ยินยอมให ้หักบัญชีเงินฝากของลูกหนีทีธนาคาร Upload เข ้าสูร่ ะบบนันเป็ นข ้อมูลทีถูกต ้องสมบูรณ์แล ้ว
2.3.4 ในกรณีทลู
ี กหนีแจ ้งยกเลิกการให ้ความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนีไปยังผู ้ขอใช ้บริการ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะมีหนั งสือแจ ้ง
ให ้ธนาคารทราบทันที และในกรณีทลู
ี กหนีได ้แจ ้งยกเลิกคํ ายินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวมายังธนาคาร ธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ และผู ้ขอใช ้
บริการตกลงให ้เป็ นสิทธิของธนาคารทีจะพิจารณาระงับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนีรายนั นได ้ทันทีตามทีลูกหนีแจ ้งยกเลิก โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบ
ล่วงหน ้า และไม่ถอ
ื ว่าธนาคารปฏิบัตบ
ิ กพร่องหรือผิดเงือนไขข ้อตกลงฉบับนีแต่อย่างใด ซึงผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะติดตามทวงถามเอาค่าสินค ้า ค่าบริการ และ/หรือหนีสินอืนใด
จากลูกหนีเองโดยตรง
ผู ้ขอใช ้บริการได ้อ่านและเข ้าใจข ้อกําหนดและเงือนไขในเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมสําหรับบริการด ้านการโอนเงินฉบับนีโดยตลอดแล ้วและให ้ถือว่าเอกสารแนบ
ข ้อมูลเพิมเติมสําหรับบริการด ้านการโอนเงินฉบับนีเป็ นส่วนหนึงของใบคํ าขอ/เปลียนแปลงข ้อมูลการใช ้บริการ KTB Corporate Online และข ้อตกลงการใช ้บริการ KTB
Corporate Online จึงได ้ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญ (ถ ้ามี) ไว ้เป็ นหลักฐาน
ผูข
้ อใช้บริการลงนาม
ลงชือ......................................................................................ผู ้ขอใช ้บริการ
(...............................................................................................................
.........................................................................................................)
ประทับตราหน่วยงาน/นิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี)

สําหร ับเจ้าหน้าทีธนาคาร
หน่วยงานทีเป็ นเจ ้าของบัญชีผู ้ขอใช ้บริการ รหัสCost Center ................................
หน่วยงานทีเป็ นผู ้ดูแลลูกค ้าMarketing Unit(รหัสCost Center).............................
ผู ้ตรวจสอบและรับรองลายมือชือ......................................................................
ผู ้จัดการสาขา/หัวหน ้าหน่วยงาน......................................................................

หมายเหตุ: กรุณานํ าส่งสําเนาเอกสารใบคําขอ/เปลียนแปลงข ้อมูลการใช ้บริการและเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมไปยังฝ่ ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน
เพือทําการสร ้าง Company Profile ในระบบและการ Implement บริการ

หน ้าที___/___

ํ หร ับบริการด้านการโอนเงิน
เอกสารแนบข้อมูลเพิมเติมสา
Ver. 2017

หมายเหตุ: กรุณานํ าส่งสําเนาเอกสารใบคําขอ/เปลียนแปลงข ้อมูลการใช ้บริการและเอกสารแนบข ้อมูลเพิมเติมไปยังฝ่ ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน
เพือทําการสร ้าง Company Profile ในระบบและการ Implement บริการ

หน ้าที___/___

