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เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย   สาขา/หน่วยงาน ………………………………………… วัน......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........  
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดการสมัครขอใช้บริการ 
ข้าพเจ้า หน่วยงาน/นิตบุิคคล/บุคคลธรรมดา ภำษำไทย (TH)* …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภำษำองักฤษ (EN)* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดนิทำง* ……………………………………………………………… เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี *………………………………………………..………… 
ท่ีอยู่หน่วยงาน*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….…… 
โทรศพัท์ *………………………………………….………..…………………........ โทรสำร*……………………………………………………………………………………………….…. 
ข้อมูลผู้ตดิต่อธนาคาร ช่ือ-สกลุ*…………………………………………….……..……… โทรศพัท์*…………………………………..………… โทรสำร*…………..……….…….…… 
โทรศพัท์มือถือ*………………….…...………อีเมล์*…………………………………………………………..…        หมายเหตุ: * ต้องระบุ ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร/อีเมล์ เสมอ 

โดย นำย/นำง/นำงสำว ……………………….………………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิตบุิคคล/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน มีควำมประสงค ์

 สมัครขอใช้บริการ  โปรดระบุ Company ID เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวอักษร ……………………………….... 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดข้อมูลประเภทบริการ (Services) และอัตราค่าบริการ  
บริการพืน้ฐานด้านข้อมูล (ธนำคำรยกเว้นคำ่บริกำรแรกเข้ำ) บริการพืน้ฐานด้านการเงนิ  (ธนำคำรยกเว้นคำ่บริกำรแรกเข้ำ) 
     Account Info (เรียกดรูำยกำรเคลื่อนไหวบญัชี )   
    Download e-Statement (ดำวน์โหลดข้อมลูสรุปรำยกำรเคลื่อนไหวบญัชี )   
     Inquiry Cheque & Stop Cheque (เรียกดสูถำนะเช็ค และสัง่อำยดัเช็ค )   
     Add 3rd party/other bank account by company   (เพิ่มบญัชีบคุคลอ่ืน
ธนำคำรกรุงไทย, บญัชีตำ่งธนำคำร ด้วยตนเอง)  *กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัท์มือถือ
ในส่วนที ่4 เพือ่รับรหสัผ่านใช้ครั้งเดียว OTP 

โปรดระบุระดบัวงเงนิโอนต่อวัน       Normal       Gold   VIP   SVIP 

  อ่ืนๆ (โปรดติดต่อธนาคาร)    ………..………… กรณีทีไ่ม่ได้ระบุธนาคารจะก าหนดเป็น Normal

 Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่ำงบญัชีตนเอง)  
 Funds Transfer to 3rd party (โอนเงินบคุคลอ่ืนกรุงไทย )     
 Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่ำงธนำคำร), e-Cheque (กรุณากรอกเอกสารแนบ บริการ e-Cheque)

 Pay Bills (ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร )         Outward Remittance (โอนเงินต่ำงประเทศ )     

บริการด้านการโอนเงนิแบบ Upload  อตัรำค่ำบริกำร.................................บำท/เดือน/ปี   (กรุณากรอกเอกสารแนบบริการด้านการโอนเงิน) 

 Bulk Payment  e-Cheque  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................. 

บริการด้านเช็ค  อตัรำค่ำบริกำร.................................บำท/เดือน/ปี   (กรุณำกรอกเอกสำรแนบบริกำรด้ำน Cheque) 
  Convenience Cheque   Convenience Fund Transfer   Cheque Collection   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................. 

บริการด้านข้อมูลการรับช าระ         อตัรำค่ำบริกำร.................................บำท/เดือน/ปี    (กรุณากรอกเอกสารแนบบริการด้านการรับช าระ) 

 Receivable Download & Receivable Information Online โปรดระบ ุProduct code….......................................................................................................................... 
 sFTP/FTP     โปรดระบ ุProduct code…..............................................................................................................................................................................................  
  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................................................................................................................................................................................................... 

บริการเสริมด้านความปลอดภัย (กรณีเลือกใช้เคร่ือง Token กรุณากรอกเอกสารแนบแบบฟอร์มตรวจรับเคร่ือง Token) 
 2FA Password (คำ่เร่ิมต้นใช้งำน One Time Password (OTP) กบัทกุผู้ใช้งำนในระบบ) (ยกเว้นกรณีเลือกใช้เคร่ือง Token)  Token Device จ ำนวน …………….. เคร่ือง              
บริการอ่ืนๆ** โปรดระบุ …………………….…………..……………………….................................................................................................................................................. 
…………………….…………..……………………….......................................................................................................................................................................................... 
** หากไม่มีระบุค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ธนาคารจะเรียกเก็บตามอัตราและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด        

ส่วนท่ี 3 บัญชีส าหรับช าระค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน / รายปี ** กรณีท่ีไม่ได้ระบุบัญชี ธนาคารจะก าหนดให้บัญชีตนเองล าดับท่ี 1 เป็นบัญชีส าหรับช าระค่าธรรมเนียม 

ล าดับ หมายเลขบัญชี ช่ือบัญชี ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจ การเบิก/ถอน/ส่ังจ่าย/โอนเงิน 

1 

ส่วนท่ี 4 รายละเอียดผู้ขอใช้ระบบ   ** กรณีท่ีไม่ได้ระบุธนาคารจะก าหนดรูปแบบอนุมัติรายการแบบ 2 ระดับ  และรับรหัสผ่านทาง EMAIL 

รูปแบบอนุมัตริายการ  แบบ 2 ระดบั (ผู้ตัง้รำยกำร/ผู้อนมุตัริำยกำร) (กรณีใช้งำนคนเดียวให้เลือก 2 ระดบั)   แบบ 3 ระดบั (ผู้ตัง้รำยกำร/ผู้ตรวจสอบรำยกำร/ผู้อนมุตัริำยกำร) 

การขอรับรหัสผ่าน  ทำง EMAILของ Company Admin ตำมท่ีระบไุว้ในใบค ำขอสมคัรใช้บริกำรฯ         รับด้วยตนเองท่ีสำขำ (KTB Center) 
ตารางระบุรายละเอียดผู้ใช้ระบบ             กรณีต้องการเพ่ิมผู้ดูแลระบบ (Company Admin) ระบุเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูล KTB Corporate Online: ผู้ดูแลระบบงาน (Company Admin User)

ล าดับ Company Role User ID ** ต้องระบุ ช่ือ-สกุล / เลขประจ าตัวประชาชน / โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ เสมอ **
1 Company Admin 

 Maker  
admin1 

ต้องระบุเสมอ 
ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………………………….……………………….………………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัท์มือถือ ……………..……………. 
อีเมล์  ………………………………………………………………………………………...…………………….……...... 

2 Company Admin 
 Authorizer 

admin2 
ต้องระบุเสมอ 

ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………………………….……………………….………………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัท์มือถือ ……………..……………. 
อีเมล์  ………………………………………………………………………………………...…………………….……...... 

3 Company User 
 Single User  

single 1 ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………………………….……………………….………………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัท์มือถือ ……………..……………. 
อีเมล์  ………………………………………………………………………………………...…………………….……...... 

ผู้ขอใช้บริการลงนามกํากบั................................................หน้าที� 1 / 2
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ส่วนท่ี 5 รายละเอียดบัญชีผู้ขอใช้บริการ 
ส่วนท่ี 5.1 บัญชีตนเอง ส าหรับการเรียกดู Account Info / Statement / Funds Transfer/ Pay Bills (Tab Own Account) *บญัชีแรกจะถกูก ำหนดเป็น Primary Account* 

ล าดับ หมายเลขบัญชี ช่ือบัญชี 
ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจ 

การเบิก/ถอน/ส่ังจ่าย/โอนเงิน 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

ส่วนท่ี 5.2 บัญชีบุคคลท่ี 3 ธนาคารกรุงไทย (Tab 3rd Party Account – KTB Account Number) 
ล าดับ หมายเลขบัญชี ช่ือบัญชี 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

ส่วนท่ี 5.3 บัญชีบุคคลท่ี 3 ต่างธนาคาร (Tab Other Bank Account) 
ล าดับ หมายเลขบัญชี ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ส่วนท่ี 6 เอกสารประกอบการขอสมัครใช้บริการ 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือหนงัสือเดนิทำง      

 ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิคุคล ซึง่นำยทะเบียนรับรองกำรจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

 หนงัสือรายงานการประชมุ หรือหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ

 สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .......................................................................................

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ส าหรับผู้ขอใช้บริการลงนาม 
ส านักงานใหญ่ (หน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า)  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองวำ่ ข้อมลูและรำยละเอียดท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ใน ใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร KTB Corporate 

Online ฉบับนีท้ัง้หมดถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ซึ่งข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อตกลงกำรใช้บริกำร KTB Corporate 
Online เป็นท่ีเข้ำใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติผูกพันตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดท่ีระบุไว้ในข้อตกลงกำรใช้บริกำร KTB 
Corporate Online รวมทัง้ระเบียบท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ทกุประกำร โดยให้ถือวำ่เอกสำรแนบข้อมลูเพ่ิมเติมบริกำรแต่ละประเภท 
ข้อตกลงกำรใช้บริกำร KTB Corporate Online คูม่ือกำรใช้งำน KTB Corporate Online และ/หรือเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนัและท่ีธนำคำรจะเพ่ิมเติมตอ่ไปในภำยหน้ำ เป็นสว่นหนึ่งของใบค ำขอสมัครใช้บริกำร KTB Corporate Online ฉบบันี ้
ด้วย หำกข้ำพเจ้ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดดงักล่ำว จนเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดใน
ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ทกุประกำร เพ่ือเป็นหลกัฐำนข้ำพเจ้ำจึงขอลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) ไว้ข้ำงท้ำยนี ้

รหสัหน่วยงำน ............................. รหสัพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้สง่เร่ือง .................................. 
หนงัสืออนมุติัค่ำธรรมเนียมเลขท่ี ................................... ลงวนัท่ี .................................. 
การตรวจสอบและรับรองลายมือช่ือ 

รหสัสาขา/หน่วยงาน …..........................................................................................................…. 
รหสัเจ้าหน้าที่ผู้ รับเร่ือง ……………………….……..…รหสัผู้จดัการสาขา..................................... 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบควำมถกูต้องของหมำยเลขบญัชี, ลำยมือชือ่ผู้ขอใช้บริกำร, ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจ

ผกูพนัตำมหนงัสอืรับรองนิติบุคคล, ลำยมือชือ่ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน, ลำยมือชื่อเจ้ำของบญัชีว่ำเป็นผู้

มีอ ำนำจกำรเบกิ/ถอน/สัง่จ่ำย/โอนเงิน และเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ รวมทัง้เอกสำรเดิมที่ผู้ขอใช้บริกำรได้

เคยยื่นไว้กบัธนำคำร และเอกสำรกำรรับรองกำรตรวจสอบบญัชีต่ำงสำขำ (ถ้ำมี) รวมทัง้ควำมถกูต้องของ

ข้อมลูที่อยู่ในใบค ำขอสมคัรใช้บริกำรแล้ว จงึอนมุติัให้ลกูค้ำรำยนี ้ใช้บริกำร KTB Corporate Online ได้ 

 ลงช่ือ …………………………………………….……………………….……… 
ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

(………………………………………………………………………) 
ลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี) 

(………………………………………..)   (………………………………………..) 
ผู้ตรวจสอบและรับรองลำยมือช่ือ    ผู้จดักำรสำขำ / หวัหน้ำหน่วยงำน 

หมายเหตุ: กรุณำน ำสง่ส ำเนำเอกสำรใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร KTB Corporate Online ไปยงัฝ่ำยสนบัสนนุบริกำรจดักำรทำงกำรเงิน  หน้าท่ี 2 / 2
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 Ver. 2017V2 

KTB Corporate Online ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บริการท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนาคาร” อ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า ซึง่ต่อไปนี ้
เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ให้สามารถใช้บริการของธนาคารในรูปแบบธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ / รับ/ สง่ข้อมลู ด้วยตนเองผ่านระบบงาน ซึง่ประกอบด้วยบริการ 
ได้แก่ บริการพืน้ฐาน บริการข้อมลูการรับช าระ บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค รวมถึงบริการ และ/หรือธุรกรรมการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ท่ีธนาคารได้จดัให้มี
ผ่านระบบงานทัง้ที่ธนาคารได้ก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ต่อไปในภายหน้าทกุประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้
บริการระบบดงันี ้
1. ในข้อตกลงฉบบันี ้ค าว่า“บญัชี” หมายถึง บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประจ า และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับ

ธนาคารแล้วในขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้า รวมถึงวงเงินสนิเช่ือของผู้ขอใช้บริการท่ีผกูกบับญัชีด้วย
2. การใช้รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password)

2.1    เม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับอนมุตัใิห้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะมอบชดุรหสัส าหรับใช้บริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึง่ประกอบด้วย รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน 
(User ID) และ รหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงจะเก็บรักษาไว้ในท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ขอ
ใช้บริการเทา่นัน้  

2.2    ในการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครัง้ ผู้ ขอใช้บริการจะต้องใส่รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User 
Password) ให้ถกูต้อง หากผู้ขอใช้บริการใสร่หสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบัประจ าตวั (User Password) ไม่ถกูต้องเกินกว่า
จ านวนครัง้ที่ก าหนด ระบบงานจะระงบัการให้บริการชัว่คราวโดยอตัโนมตั ิโดยผู้ขอใช้บริการจะต้องมาตดิตอ่ท่ีสาขาของธนาคารหรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด
ด้วยตนเอง เพ่ือยกเลกิการระงบัการใช้บริการชัว่คราว 

2.3    ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการลืมรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ผู้ขอใช้บริการสามารถ
ย่ืนเอกสารขอออกรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ด้วยตนเองผ่านสาขาท่ีสมัคร
ใช้บริการ หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

2.4    ผู้ขอใช้บริการสามารถระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) โดยแจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี
สาขาของธนาคาร และธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบและระงบัให้ภายหลงัจากท่ีธนาคารได้รับแจ้งการระงบัจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ทัง้นี ้การระงบัจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือ
ระบบงานยืนยนัการระงบั และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนการระงบัดงักลา่วมีผลสมบรูณ์ 

หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลกิการระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ผู้
ขอใช้บริการจะต้องมาตดิตอ่ด้วยตนเองย่ืนเอกสารขอยกเลกิการระงบัรหสัหน่วยงานผ่านสาขาท่ีสมคัรใช้บริการ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

2.5    การกระท าใด ๆ ผ่านระบบงาน ทัง้ที่เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเอง หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบคุคลอ่ืน หากได้กระท าไปโดยผ่านรหสัหน่วยงาน (Company ID) 
รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) และ/หรือค าสัง่คอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริการนีแ้ล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมี
ผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยผู้ขอใช้บริการเอง โดยไม่จ าเป็นต้องท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพ่ือเป็นหลกัฐานใ นการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคาร
จะแจ้งหรือจะมีการก าหนดไว้เป็นประการอ่ืนอย่างชดัเจน และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จ าต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าข้างต้น โดยผู้ขอ
ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ 

2.6 ธนาคารจะรับผิดตอ่ผู้ขอใช้บริการในกรณีท่ี: 
  2.6.1 ธนาคารยงัไม่ได้สง่มอบเคร่ืองมือโอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” หมายความถึง บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต รหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือ
รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User Password) และ/หรือรหสั One Time Password: OTP แผ่นจานแม่เหล็กท่ีบรรจุโปรแกรม หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีธนาคารมอบให้ผู้ขอใช้บริการเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชี) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิ
ชอบ  
2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ 

3. การใช้ระบบงานในแตล่ะครัง้ หากไม่มีการท ารายการติดต่อกันภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวระบบงานจะยกเลิ กการติดต่อ หากผู้ขอใช้
บริการประสงค์จะใช้บริการตอ่ไปจะต้องตดิตอ่ผ่านระบบงานเข้ามาใหม่

4. การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้บริการตกลงจะปฏิบตัทิางบญัชีเช่นเดียวกบัวิธีการปฏิบตัขิองธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบญัชีตามท่ีได้ระบุไว้ใน ใบ
ค าขอสมคัรใช้บริการ/ใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online หรือตามท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้

5. การก าหนดสิทธิการอนมุตัิรายการบริการพืน้ฐาน บริการด้านการโอนเงิน  บริการด้านเช็ค โดยการก าหนดระดบัวงเงินอนมุตัิรายการหรือ LOA (Line of Authorization) ผู้ขอใช้
บริการสามารถก าหนดวงเงินสงูสดุของการโอนตอ่ครัง้ / ตอ่การท ารายการ / ตอ่ส่ือข้อมลูได้ด้วยตนเอง และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของผู้ขอใช้บริการทัง้สิน้

6. การยกเลกิรายการโอนเงินลว่งหน้าผ่านระบบงาน โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้ถือว่าการยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้า
ดงักลา่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีท่ีระบบงานยืนยนัการยกเลกิรายการ แตห่ากรายการโอนเงินลว่งหน้านัน้ไม่สามารถยกเลกิได้เน่ืองจากอยู่ในกระบวนการท่ีระบบงานไม่สามารถระงบัการ
จ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการขอสละสทิธิในการเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้

7. การอายดัเช็คผ่านระบบงาน เม่ือผู้ขอใช้บริการท าการอายดัผ่านระบบงาน โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้ถือว่าการอายดัเช็ค
ดงักลา่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีท่ีระบบงานยืนยนัการอายดัเช็ค โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องย่ืนเร่ืองเป็นหนงัสือขออายดัเช็ค ณ ส านกังาน/สาขาของธนาคารท่ีผู้ขอใช้บริการเปิดบญัชีไว้อีก
แตห่ากเช็คฉบบันัน้ไม่สามารถอายดัได้เน่ืองจากอยู่ในกระบวนการท่ีระบบงานไม่สามารถระงบัการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ
ตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้
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8. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบตัติามข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ หรือผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าไม่ได้รับเงินจากการโอนเงินของผู้ขอ
ใช้บริการผ่านระบบงาน อนัเน่ืองมาจากผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริการไม่มีวงเงินสนิเช่ือ หรือถกูระงบัการใช้วงเงินสนิเช่ือกบัธนาคาร หรือการโอนเงินจะ
เป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีผู้ ขอใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความ
ขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือขณะท่ีท ารายการโอนเงิน หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบตัิผิดเง่ือนไข หรือข้อตกลงกับธนาคาร หรือเป็นเ หตสุดุวิสยั เช่น ในกรณีท่ีมีความช ารุด
บกพร่อง เสียหาย ขดัข้อง หรือลา่ช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการตดิตอ่ส่ือสาร และ/หรือปัญหา
ทางด้านพลงังาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระท าของบุคคลภายนอก การกระท าของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูท่ีเป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการท่ีผู้ขอใช้บริการจะเข้าใช้บริการ หรือต่อการท่ี
ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้

9. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้บริการตา่งๆ ผ่านระบบงานแล้วเกิดความบกพร่องผิดพลาดจากการใช้บริการนี ้ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนัน้ๆ จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลประการใด ผู้ขอใช้
บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง และยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากบญัชีตา่งๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการมี
อยู่กบัธนาคาร เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้  โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรือขออนญุาตจากผู้ขอใช้บริการก่อนล่วงหน้า อนึ่ง ผู้ข อใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร
ตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการหกัเงิน โอนเงิน หรือการด าเนินการของธนาคารกบับญัชีท่ีใช้กบัระบบงาน ซึง่เป็นเอกสารท่ีธนาคารจดัท าขึน้เพ่ือการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็น
เอกสารท่ีมีความถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วนทกุประการ

10. กรณีผู้ขอใช้บริการพบความบกพร่องผิดพลาดใด ๆ จากการหกัเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับ วนัและเวลาท่ีท า
รายการ บญัชีท่ีเก่ียวข้องในการหกัเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือโอนออก ช่ือและสถานท่ีตดิตอ่ของผู้ขอใช้บริการและผู้แจ้งให้ธนาคารทราบทนัที
โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาด ในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ขอใช้บริการกับรายงานของธนาคาร
ตามวิธีการของธนาคารทกุประการ หากปรากฏในภายหลงัว่าความบกพร่องผิดพลาดดงักลา่ว เกิดจากการกระท าของผู้ขอใช้บริการเองและธนาคารได้ด าเนินการไปตามข้อมูลท่ีผู้
ขอใช้บริการแจ้งแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากผู้ รับโอน /คู่ค้าหรือลกูหนี ้(แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัและโอนดงักล่าว รวมทัง้ค่า เสียหายใดๆ อีกด้วย นอกจากนี ้หากธนาคารต้องจ่ายเงินจ านวนใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนเน่ืองจากความ
ผิดพลาดข้างต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะจ่ายเงินจ านวนดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ คืนให้แก่ธนาคารเป็นการชดเชยจนครบถ้วนเตม็ทกุจ านวน 

11. ธนาคารสงวนสทิธิท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับจากระบบงาน เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีเป็น
ข้อมลูเบือ้งต้นได้ตลอดเวลา และไม่มีผลผกูพนัธนาคาร

12. กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใช้บริการจากท่ีได้ระบุไว้ใน ใบค าขอสมคัรใช้บริการ/ใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online
หรือเอกสารแนบท้ายฉบบัใดๆ รวมทัง้การยกเลกิ และ/หรือระงบัการใช้ระบบงาน ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งกบัธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด กรณีผู้
ขอใช้บริการมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ หรือผู้ มีอ านาจสัง่จ่าย หรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนจะต้องจดัท าหนงัสือ มอบอ านาจฉบบัใหม่ และ/หรือแจ้งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
สัง่จ่ายให้แก่ธนาคารทนัที และทุกกรณีดงักล่าวข้างต้นจะมีผลบงัคบัใช้นบัแต่ธนาคารแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารแจ้งการผลเปล่ียนแปลงดงักลา่ว

13.  ในกรณีท่ีบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนีมี้ทัง้รายการหกัเงินจากบญัชีและโอนเงินเข้าบญัชีในคราวเดียวกนั ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีก่อน 
แล้วจงึจะด าเนินการหกัเงินออกจากบญัชีดงักลา่ว

14. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ธนาคารทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะแจ้งหรือไม่แจ้ง รายการหกัเงินจากบญัชีและ /หรือโอนเงินเข้าบญัชีให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนีท้ราบ
เน่ืองจากผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหกัเงิน/โอนเงิน และรายงานการหกัเงินจากบญัชี และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนี ้
ได้ผ่านระบบงาน หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนีไ้ม่ด าเนินการทกัท้วงรายการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีดงักลา่วภายใน    7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
จากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนทกุประการแล้ว

15. เพ่ือให้การบริการบรรลตุามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามวิธีการแห่ง
ข้อตกลงฉบบันีต้อ่ไป และผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเลกิเพิกถอนการให้ความยินยอมดงักลา่ว จนกว่าจะมีการยกเลกิข้อตกลงนี ้

16. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีหนีเ้งินใดๆ ค้างช าระอยู่กบัธนาคาร ซึง่รวมถึงคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย คา่เสียหาย หรือหนีเ้งินซึง่เกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้
ธนาคารหกัเงินจากบญัชีทัง้หมดทกุประเภทและทกุวงเงินท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร เพ่ือน ามาหกัช าระหนีด้งักล่าวคืนให้แก่ธนาคารได้ในทนัที โดยธนาคารไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีก และหากเงินในบญัชีดงักลา่วมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะน ามาหกัช าระหนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าผู้ขอใช้บริการมีภาระหนีค้้างช าระกับ
ธนาคารตามจ านวนเงินดงักลา่ว ซึง่เป็นหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระโดยพลนั โดยผู้ขอใช้บริการตกลงช าระหนีด้งักลา่วคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิด
นดัช าระหนี ้ตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนัเท่ากับร้อยละ...................) โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวหลายอตัรา ก็ให้ใช้อตัราสงูสดุท่ีธนาคาร
ประกาศก าหนด ซึง่อาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตามท่ีธนาคารจะได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้อตัราดอกเบีย้ที่เปล่ียนแปลงมีผลใช้บงัคบัทนัที นบั
แตมี่การประกาศเปล่ียนแปลงดงักลา่ว ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินได้ครบถ้วน จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะช าระคืนให้แก่ธนาคารเพ่ือเป็นการชดเชยทกุจ านวนจน
ครบถ้วนทกุจ านวน 

17. ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมูลรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริการจาก หน่วยงานราชการ (เช่น 
กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า หรือส านกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น) บริษัทข้อมลูเครดติ สถาบนัการเงิน บคุคลหรือนิตบิคุคลใดก็ได้ ในกรณีท่ีจ าเป็นและ/หรือใน
กรณีท่ีธนาคารเหน็สมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมลูรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเป็นการด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมลูนีใ้นการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเตมิข้อมลูเดมิของธนาคารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัง้แต่วนัท่ีท าใบค าขอ/เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการใช้บริการ KTB Corporate Online ฉบบันี ้รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูลเพ่ือการพิจารณาและน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลผลิตภณัฑ์ บริการ และ /หรือข้อเสนอ
พิเศษอ่ืนของธนาคารให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ซึง่รวมถึงการสง่หรือแจ้งผ่านระบบ SMS ตัง้แตว่นัท่ีได้จดัท าใบค าขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online เป็นต้น
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ไป และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมนีมี้ผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ผู้ขอใช้บริการจะได้มีการยกเลิกการใช้บริ การ KTB Corporate Online กับ
ธนาคาร หรือธนาคารยกเลกิการให้บริการแล้วก็ตาม 

18.  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า จะไม่เปิดเผย หรืออนญุาตให้พนกังาน ตวัแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึง่โดยสภาพหรือธนาคารก าหนดว่าเป็นความลบั ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัข้อความในข้อตกลงนีแ้ก่บคุคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด  เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึง่ผู้ ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนการเปิดเผยข้อมูล ทัง้ นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ 
เน่ืองจากการท่ีผู้ขอใช้บริการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัแก่บคุคลภายนอก โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 

19.  ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบับญัชีคูค้่าท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ อาทเิช่น  ประเภทการโอนเงิน วนัท่ีรายการมีผล วนัท่ีรายการหมดอายุ ผู้ส่งค าสัง่โอน
เงิน (Releaser) และ/หรือผู้ยกเลกิรายการรับเงิน (Unwinder) จ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการจะโอนให้คูค้่า/ผู้ รับโอนเงินแตล่ะราย เลขท่ีบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/ คู่ค้า/
ลกูหนีแ้ตล่ะราย วิธีการรับเงินของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า วิธีการหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้เป็นต้น เป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า หรือ
หกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้โดยธนาคารไม่จ าเป็นต้องค านงึถึงช่ือบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนีแ้ต่อย่างใด และเม่ือธนาคารได้ด าเนินการใดๆ ตามข้อมูลท่ี
ได้รับจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนทกุประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการตามข้อมูลดงักล่าวแล้ว ธนาคารไม่
จ าเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใด  

20. ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ท่ีได้สง่มาให้ธนาคารไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความครบถ้วนและถกูต้องแท้จริง และในกรณี
ท่ีมีความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริการระบเุกิดขึน้ เน่ืองจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/
หรือรายละเอียดดงักลา่ว หรือมีความลา่ช้า หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการท่ีธนาคารด าเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดงักล่าว
ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ธนาคารไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใด และผู้ขอใช้บริการตกลงจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักลา่วจากบุคคลนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะ
ไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือถอนเงินจากบญัชีของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริการระบคืุนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และขอสละสทิธิในการฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้น าเข้าบญัชี
ของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริการระบตุามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียดดงักลา่ว ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทัง้ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าจะ
ไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบุคคลอ่ืน และหากผู้ขอใช้บริการมีข้อต่อสู้  และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่า
กลา่วกนัเองกบับคุคลอ่ืนเป็นอีกสว่นหนึง่ตา่งหาก 

         ทัง้นี ้ในกรณีการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศผ่านระบบงานนัน้ ข้อมลูใดๆ ท่ีธนาคารได้สง่ไปยงัผู้ รับโอนเงินตามท่ีได้ให้ไว้ในการท ารายการโอนเงินผ่านระบบ ให้ถือว่า
ผู้ รับโอนเงินได้รับทราบข้อมลูนัน้แล้ว รวมทัง้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบตอ่การกระท า การงดเว้นการกระท า หรือความลา่ช้าใดๆ ท่ีเกิดจากระบบ
หกับญัชีของประเทศท่ีธนาคารของผู้ รับโอนเงินตัง้อยู่ หรือธนาคารของผู้ รับโอนเงิน และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้า และ/หรือความสญูหายหรือความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบตัโิดยทัว่ไปของธนาคารของผู้ รับโอนเงิน และ/หรือ ของประเทศท่ีธนาคารของ
ผู้ รับโอนตัง้อยู่ ไม่ว่าการท ารายการจะถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ก็ตาม แต่บญัชีต่างประเทศนัน้ๆ ถูกยึดหรืออายดัตามกฎเกณฑ์ นโยบาย หรือหลกักฎหมายต่างประเทศ หรือ
กฎหมายสากลใดๆ เช่น กรณีของ U.S. sanctions U.N. sanctions หรือ E.U. sanctions เป็นต้น ด้วย โดยหากมีการคืนเงินเน่ืองจากไม่สามารถท ารายการโอนเงินได้ ธนาคารจะ
จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามจ านวนท่ีธนาคารของผู้ รับโอนเงินคืนให้ แต่ไม่เกินจ านวนท่ีเงินท่ีโอน หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ี ยวข้อง (หากมี) แล้ว โดยผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารใช้อตัราแลกเปล่ียนของธนาคาร ณ วนัท่ีธนาคารคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

21. หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรือรายละเอียดใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ส่งมาให้กับธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ขอใช้บริการมี
ความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนท่ี
ธนาคารจะน าข้อมลูเข้าระบบงานของธนาคาร และหากผู้ขอใช้บริการแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบภายหลงัจากท่ีธนาคารได้น าข้อมลูเข้าระบบงานแล้ว 
ธนาคารขอสงวนสทิธิในการแก้ไขข้อมลูดงักลา่วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

22.  เอกสารหรือ หนงัสือใด ๆ ที่ธนาคารสง่ไปยงัผู้ขอใช้บริการตามท่ีอยู่ และ/หรือส านกังานตามท่ีแจ้งไว้กบัธนาคารถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ ๆ แล้ว 
หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ เป็นหน้าท่ีของผู้ขอใช้บริการท่ีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที มิฉะนัน้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าท่ีอยู่เดิมเป็นท่ีอยู่ท่ีถูกต้อง
แล้ว 

23. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบนัทกึ หลกัฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ท่ีธนาคารได้จดัท าขึน้ อนัเน่ืองจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการผ่านระบบงานนัน้มีความถูกต้องทกุประการโดย
ไม่จ าต้องให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือช่ือก่อนแตอ่ย่างใด 

24. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินและค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวกับการใช้ระบบงานของธนาคารได้ตามอตัราท่ี
ธนาคารก าหนด โดยให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการ หรือหกัจากจ านวนเงินรวมในข้อมูลการโอนเงิน หรือหกัจากบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนี ้(แล้วแต่กรณี) 
ตามท่ีผู้ขอใช้บริการระบไุว้ในใบค าขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้

       24.1   ในกรณีท่ีเงินในบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนี ้(แล้วแตก่รณี) มีไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัทัง้จ านวนตามข้อมูลของผู้ขอใช้บริการพร้อมกับค่าธรรมเนียม 
ธนาคารจะไม่หกัเงินจากบญัชีข้างต้น เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าเพียงบางสว่น (Direct Credit) 

24.2    กรณีธนาคารสามารถหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการ แต่ไม่สามารถโอนเงินจ านวนดงักล่าวเข้าบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการท า
รายการไม่ส าเร็จ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียมส าหรับรายการสัง่โอนเงินไม่ส าเร็จจากบญัชี เงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามอตัราท่ีระบไุว้ในใบค า
ขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online  

24.3    กรณีผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากบญัชีของลกูหนีแ้บบแบ่งจ่าย การหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้ธนาคารจะค านวณคา่ธรรมเนียมในการ
ท ารายการก่อน จงึท ารายการหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้หากปรากฏว่าจ านวนเงินคงเหลือในบญัชีของลกูหนีมี้ไม่เพียงพอให้ธนาคารท ารายการหกัทัง้จ านวนตามข้อมูล
ของผู้ขอใช้บริการพร้อมกบัคา่ธรรมเนียม ธนาคารจะหกัเงินเพียงเทา่ท่ีธนาคารสามารถหกัได้ โดยให้ ถือว่าเป็นการท ารายการส าเร็จตามท่ีตกลงไว้กบัธนาคารแล้ว 



ข้อตกลงการใช้บริการ KTB Corporate Online 
 Ver. 2017V2 

24.4    กรณีการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวเน่ืองกบัการท าธุรกรรม
โอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศผ่านระบบงานทัง้ปวงให้แก่ธนาคาร ตามจ านวน อตัรา และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชี
ของผู้ขอใช้บริการหรือหกัจากจ านวนเงินรวมในข้อมลูการโอนเงินตามแตธ่นาคารจะเหน็สมควร เพ่ือช าระคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า  
ในกรณีดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ปฏิบตัิถูกต้องแล้ว และผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิยกเป็นข้อกล่าวอ้างหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
จากธนาคาร 

25.  กรณีผู้ขอใช้บริการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศผ่านระบบงาน จะมีผลเป็นการโอนเงินในวนัเดียวกบัวนัท่ีท ารายการก็ตอ่เม่ืออยู่ภายใต้เง่ือนไขเร่ืองเวลาท าการ และ/หรือ
เวลาเปิด-ปิดรับโอนเงินของธนาคาร และธนาคารของผู้ รับโอนเงินด้วย โดยหากธนาคารได้รับรายการธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศหลงัเวลาปิดรับโอนเงินของธนาคารแล้ว
ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินให้ในวนัท าการถดัไป
อนึง่หากธนาคารของผู้ รับโอนเงินเรียกร้องให้ธนาคารช าระคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวกบัการท าธุรกรรมตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายดงักล่าว
ให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีเรียกช าระ โดยให้น าความในข้อ 24.4 มาใช้บงัคบักบักรณีนีโ้ดยอนโุลม

26. ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้น าส่งรายงานแทนผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ /หรือน าส่งรายงานให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบตั ิหรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัใิดๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และ/หรือท่ีจะได้รับการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
หรือท่ีมีการประกาศใช้เพิ่มเตมิในภายหน้า

27.  กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระในการช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการเหน็ว่า ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีธนาคารหกับญัชีของผู้ขอใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้องภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั

28. กรณีผู้ รับโอน/คูค้่าหรือลกูหนีเ้ป็นผู้ รับภาระในการช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ รับโอน /คู่ค้าหรือลกูหนีท้ราบถึงภาระค่าธรรมเนียม
การใช้บริการดงักลา่วท่ีผู้ รับโอน/คูค้่าหรือลกูหนีจ้ะต้องเป็นผู้ช าระให้แก่ธนาคารตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด

29. หากผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้น าบญัชีของบคุคล/นิตบิคุคล/หน่วยงานอ่ืน มาใช้บริการ KTB Corporate Online ร่วมกบัผู้ขอใช้บริการ และเกิดการทจุริตฉ้อฉลขึน้ ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงยินยอมว่า ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการทจุริตฉ้อฉลนัน้

30. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเตมิ ยกเลกิการให้บริการและ/หรือข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการในใบค าขอ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้
บริการ KTB Corporate Online เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับบริการท่ีแนบท้ายแต่ละประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ KTB Corporate Online คู่มือการใช้งาน KTB
Corporate Online และ/หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น รวมทัง้ อตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่าย และ/หรืออตัราคา่บริการตา่งๆ และ/หรืออตัราค่าปรับ
และ/หรือสทิธิตา่งๆ ที่ธนาคารให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตลอดจนวิธีการค านวณอตัราดงักล่าว ในเวลาใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

31. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัติามคูมื่อ ระเบียบและวิธีปฏิบตัขิองธนาคารและเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ซึง่ธนาคารได้มอบหรือส่ง
ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ทัง้ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละท่ีธนาคารจะได้เพิ่มเตมิตอ่ไป นอกจากนี ้คูมื่อหรือเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ท่ีธนาคารจะประกาศเพิ่มเตมิตอ่ไป
ในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นสว่นหนึง่ของใบค าขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online ฉบบันีด้้วย รวมทัง้ผู้ขอใช้บริการยินยอมปฏิบตัติามระเบียบและวิธีปฏิบตัิ
ของธนาคาร และ/หรือข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท าเอกสารอ่ืนใดให้แก่ธนาคารตามท่ีธนาคารและ/หรือทางราชการเป็นผู้ก าหนดด้วย

32. หากผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารประสงค์จะยกเลกิใบค าขอ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้การบริการ KTB Corporate Online ฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือว่าข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้ผล

33. ธุรกรรมใดผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการไว้ล่วงหน้า ก่อนท่ีจะขอยกเลิกบริการกับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่ายงัคงมีผลใช้ได้ผูกพนัผู้ขอใช้บริการอยู่ ตราบจนกว่าผู้ขอใช้
บริการจะได้ท ารายการยกเลกิรายการท่ีท าไว้ลว่งหน้าแล้วนัน้

34. ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการกบับคุคลอ่ืนใด ซึง่เก่ียวเน่ืองจากการให้บริการตามข้อตกลงนี ้
35. ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขใน

การขอใช้บริการนี ้
36. ให้ถือว่าข้อตกลงและเง่ือนไขในข้อตกลงฉบบันีท้ัง้ที่ธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้า เป็นสว่นหนึง่ของใบค าขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ

KTB Corporate Online และกรณีท่ีข้อความใดในใบค าขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ KTB Corporate Online และข้อตกลงและเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้นขดัหรือแย้งกนัเอง ผู้
ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉัยของธนาคาร และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของธนาคารดงักล่าวเป็นท่ีสดุ โดยผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิโ ต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้จากธนาคาร

ประเภทของการให้บริการ 

ก.     บริการพืน้ฐาน ประกอบด้วย 

ก.1   Account Information หมายถึง บริการเรียกดสูถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี  
ก.2   Download e-Statement หมายถึง บริการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมลูสรุปทางบญัชีตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด 
ก.3   Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บริการโอนเงินระหว่างบญัชีตนเอง ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการได้สงูสดุไม่ จ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ตอ่วนั 
ก.4   Fund Transfer to 3rd Party หมายถึง บริการโอนเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการเพ่ือเข้าบญัชีบคุคลอ่ืนภายใน ธนาคารกรุงไทย 
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โดยสามารถท ารายการได้ตามระดบัวงเงนิท่ีผู้ขอใช้บริการเลือกใช้บริการโดยแบ่งเป็นระดบัวงเงินดงันี ้

 Normal – ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 100,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Gold – ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 200,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 VIP – ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 SVIP – ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Special_10M– ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 10,000,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Special_20M– ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 20,000,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Special_50M– ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 50,000,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Special_100M– ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 100,000,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Special – ท ารายการโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 200,000,000 บาทตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั

 Special 01 – ท ารายการโอนเงินได้ไม่จ ากดัวงเงินตอ่วนั ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั 

ก.5   Fund Transfer to Interbank และ e-Cheque (แบบ Single) หมายถึง บริการโอนเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการเพ่ือเข้าบญัชีผู้ รับโอนท่ีอยู่ตา่งธนาคาร 
ก.6   Outward Remittance หมายถึง บริการโอนเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการเพ่ือเข้าบญัชีผู้ รับโอนท่ีอยู่ตา่งประเทศ 
ก.7  Pay Bills หมายถึง บริการจ่ายช าระคา่สนิค้าและบริการ โดยสามารถท ารายการโอนเงินได้สงูสดุ ตามจ านวนเงินท่ีสามารถเบกิถอนสัง่จ่ายได้โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั  
ก.8   Inquiry and Stop Cheque หมายถึง บริการสัง่อายดัเช็ค และเรียกดสูถานะเช็คออนไลน์  
ก.9   Add 3rd party/other bank account by company หมายถึง บริการเพิ่มบญัชีบุคคลอ่ืนธนาคารกรุงไทย, บญัชีต่างธนาคาร ด้วยตนเองโดย Company Admin (Admin1 

และ Admin2) ผ่าน KTB Corporate Online โดยใช้งานร่วมกบัรหสัผ่านใช้ครัง้เดียว OTP หรือ Token 

ข.     บริการข้อมูลการรับช าระ ประกอบด้วย 

 Receivable Download & Receivable Information Online หมายถึง บริการเรียกดขู้อมลูการรับช าระระหว่างวนัแบบออนไลน์ และบริการดาวน์โหลดไฟล์สรุปข้อมลูการรับ

ช าระ ณ สิน้วนั 

ผู้ขอใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเง่ือนไขในข้อตกลงฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) ไว้เป็นหลกัฐาน 

หน่วยงาน/นิตบิคุคล/บคุคลธรรมดา...........................................................................ผู้ขอใช้บริการ 

  ลงช่ือ............................................................................ 

  โดย (.............................................................................) 

 ประทบัตรา (ถ้ามี) 
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