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KTB Convenience Cheque



@Center



@Branch



Express Cheque

หมายเลขบ ัญชีสําหร ับสง่ ั จ่าย

่ บ ัญชี
ชือ

หมายเลขบ ัญชีสําหร ับห ัก
ค่าธรรมเนียม

่ บ ัญชี
ชือ

สาขาทีต
่ อ
้ งการให้ออกเช็ คธนาคารจํานวน………………….สาขารายละเอียดด ังนี้ (ในกรณีทม
ี่ ม
ี ากกว่า 10 สาขา ขอให ้ระบุในเอกสารแนบท ้าย)
ลําด ับที่

รห ัสสาขา

่ สาขา
ชือ

ลําด ับที่

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

รห ัสสาขา

่ สาขา
ชือ

 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ทุกเงือ่ นไขการส่งมอบ......................บาท/ฉบับ
 ค่าธรรมเนียมในการรับ-ส่งข ้อมูลการจัดพิมพ์เช็ค ในอัตราเดือนละ ............ บาท/เดือน
 อัตราค่าธรรมเนียมคิดตามเงือ่ นไขการส่งมอบเช็คดังนี้
 RD = Receive at center with financial documents (รับเช็คทีศ่ นู ย์เช็ค /เก็บเอกสารทางการเงิน)..........................................บาท/ฉบับ
 RN = Receive at center with no documents
(รับเช็คที่ Center /ไม่เก็บเอกสารทางการเงิน)...................................บาท/ฉบับ
 MR = Mail Register (ส่งเช็คให ้ผู ้รับทางไปรษณียล์ งทะเบียน)ไม่รวมค่าลงทะเบียน ..................................................... ..............บาท/ฉบับ
 RC = Return to Company (KTB ส่งเช็คให ้บริษัทแจกจ่ายเอง) ไม่รวมค่าจัดส่ง......................บาท/ฉบับ
 CD = Receive at branch counter (รับเช็คทีส่ าขา)…………................................................. บาท/ฉบับ
 CR = Company receive at KTB (บริษัทมารับเช็คไปแจกจ่ายเอง)………...................................บาท/ฉบับ
 OC = Express Cheque (รับเช็คทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารแบบเร่งด่วน).....................................บาท/ฉบับ
KTB Convenience Cheque หมายถึง บริการการจัดพิมพ์เช็คธนาคาร พร ้อมด ้วยเอกสารต่างๆ ได ้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย รายละเอียดการจ่ายเงิน
จดหมายนําส่งเช็ค ให ้แก่คค
ู่ ้าของผู ้ขอใช ้บริการ ตามทีค
่ ค
ู่ ้าได ้ตกลงไว ้กับผู ้ขอใช ้บริการ
ทัง้ นี้ ในการใช ้บริการพิเศษข ้างต ้น ผู ้ขอใช ้บริการสามารถกําหนดจํานวนเงินโอนได ้ด ้วยตนเองและสามารถทํารายการได ้ไม่จํากัดจํานวนครัง้ ต่อวันโดยมีขน
ั ้ ตอนและ
เงือ
่ นไขการให ้บริการดังนี้
ขนตอนและเงื
ั้
อ
่ นไขการให้บริการ KTB Convenience Cheque
1 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เพือ
่ ให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพือ
่ ทํารายการตามทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ตกลงไว ้กับธนาคาร
่ บันทึกข ้อมูล ซึง่ บันทึกข ้อมูลการจัดพิมพ์เช็คให ้แก่ธนาคารล่วงหน ้า
2 ในการให ้บริการจัดพิมพ์เช็คให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการในแต่ละครัง้ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะส่งสือ
่ บริษัท ที่
ภายในวันและเวลาทีธ่ นาคารกําหนด โดยมีรายละเอียดสําหรับการพิมพ์เช็ค หนังสือรับรอง หักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย จดหมาย/รายละเอียดการจ่ายเงิน เช่น ชือ
่ ของผู ้มีอํานาจลงนามของ ผู ้ขอใช ้บริการ และชือ
่ บริษัท จํานวนเงินบนเช็คบนเช็คทีต
อยู่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี ตัวอย่างลายมือชือ
่ ้องการสัง่ จ่ายให ้กับผู ้รับเงิน
เป็ นต ้น ให ้แก่ธนาคาร โดยใช ้รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ดังต่อไปนี้
่ บันทึกข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบ (Format) ทีธ่ นาคารกําหนด
•
สือ
•
การส่งข ้อมูลโดยใช ้บริการระบบการรับส่งข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงส่งข ้อมูลให ้แก่ธนาคารโดยผ่านระบบงาน และให ้ถือว่า
ธนาคารได ้รับข ้อมูลดังกล่าวเมือ
่ ข ้อมูลนัน
้ ได ้เข ้าสูร่ ะบบงานแล ้ว
่ บันทึกข ้อมูลมายังธนาคารมากกว่าหนึง่ วิธ ี ธนาคารสงวนสิทธิ ทีจ
•
ในการให ้บริการจัดพิมพ์เช็คในแต่ละครัง้ หากผู ้ขอใช ้บริการส่งสือ
่ ะเลือกทํา
่ บันทึกข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อน
รายการโดยสือ
ื่ ๆ หรือระบบงานเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
3 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงโอนเงินตามจํานวนในข ้อมูลการออกเช็ค และค่าธรรมเนียมตามทีต
่ กลงกับธนาคาร เข ้าบัญชีเงินฝากตามทีร่ ะบุในใบคําขอ/เปลีย
่ นแปลงข ้อมูล
การใช ้บริการ KTB C orporate O nline ล่วงหน ้าภายในวันทีธ่ นาคารและผู ้ขอใช ้บริการตกลงกัน และตกลงจะดํารงเงินฝากจํานวนดังกล่าวไว ้ในบัญชีเงินฝาก
จนกว่าธนาคารจะดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพือ
่ ทํารายการจนครบถ ้วน
4 ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมให ้ธนาคารทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามทีร่ ะบุใใบคํ
น าขอ/เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลการใช ้บริการ KTB Corporate Online ตามจํานวนเงิน
่ บันทึกข ้อมูล พร ้อมทัง้ ค่าธรรมเนียมการบริการ ในวันที่ ธนาคาร กําหนด และธนาคารจะนําส่งเช็คทีจ
รวมของเช็คทีส
่ งั่ จ่ายในแต่ละคราวทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในสือ
่ ัดพิมพ์
เรียบร ้อยแล ้วให ้แก่คค
ู่ ้าของผู ้ขอใช ้บริการตามทีต
่ กลงกัน
5 หากปรากฏว่าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการมียอดคงเหลือไม่เพียงพอทีจ
่ ะให ้ธนาคารหัก ธนาคารจะยกเลิกการทํารายการนัน
้ โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ถือว่า
การให ้บริการในคราวนัน
้ เป็ นอันระงับไป และ ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า ธนาคารจะไม่หก
ั เงินในบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการบางส่วน เพือ
่ ดําเนินการอย่างหนึง่
อย่างใดในการให ้บริการออกเช็คให ้กับผู ้ขอใช ้บริการ แม ้ว่าเงินในบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการอาจมีจํานวนเพียงพอทีจ
่ ะดําเนินการบางส่วนได ้ ก็ตาม
6 ผู ้ขอใช ้บริการ และธนาคารแต่ละฝ่ ายต่างมีหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดในอันทีจ
่ ะต ้องชําระภาระภาษีทเี่ กีย
่ วข ้องหรือตามข ้อตกลงฉบับนีใ้ นส่วนของ ตนเองตามที่
กฎหมายกําหนด
ผู ้ขอใช ้บริการได ้อ่านและเข ้าใจข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขในเอกสารแนบข ้อมูลเพิม
่ เติมสําหรับบริการด ้านเช็คและบริการพิเศษฉบับนีโ้ ดยตลอดแล ้ว
และให ้ถือว่า
เอกสารแนบข ้อมูลเพิม
่ เติมสําหรับบริการด ้านเช็คและบริการพิเศษ ฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของ ใบคําขอ/เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลการใช ้บริการ KTB Corporate Online และ
่ และประทับตราสําคัญ (ถ ้ามี) ไว ้เป็ นหลักฐาน
ข ้อตกลงการใช ้บริการ KTB Corporate Online จึงได ้ลงลายมือชือ
ผูข
้ อใช้บริการลงนาม
่ ...............................................................................................................................................................................................ผู ้ขอใช ้บริการ
ลงชือ
(........................................................................................................................................................................................................................)
ประทับตราหน่วยงาน/นิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี)
สําหร ับเจ้าหน้าทีธ
่ นาคาร
หน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของบ ัญชี
ผูข
้ อใช้บริการ (ระบุ Cost Center)

หน่วยงานทีเ่ ป็นผูด
้ แ
ู ลลูกค้า
(Marketing Unit) (ระบุ Cost Center)

่
ผูต
้ รวจสอบและร ับรองลายมือชือ

ผูจ
้ ัดการสาขา/ห ัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ: กรุณานํ าส่งสําเนาเอกสารใบคําขอ/เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลการใช ้บริการและเอกสารแนบข ้อมูลเพิม
่ เติมไปยังฝ่ ายสนั บสนุนบริการจัดการทางการเงิน
เพือ
่ ทําการสร ้าง
Company Profile ในระบบและการ Implement บริการ

