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                                                                                                                KTB Corporate Online    KTB BIZ Growing 
(สําหรับใชบ้รกิารพรอ้มเพย)์  

 

โปรดเลอืกประเภทบรกิาร  KTB iPay Standard (……………………...………)  KTB iPay Express (……………….………………….)
 KTB iPay Direct   Credit    Debit  Payroll   Payroll หายหว่ง อนืๆ........................................................................... 

แจง้ผลการทาํรายการสาํหรบัผูร้บัโอน/คูค่า้/ลกูหน ี SMS  e-Mail   ไมแ่จง้ผลการทาํรายการ 
หมายเลขบญัชี
เงนิฝาก  

หมายเลขบญัชี
เงนิฝาก  

ชอืบญัช ี  ชอืบญัช ี  

ผูร้บัภาระคา่ธรรมเนยีม      ผูข้อใชบ้รกิาร        ผูร้บัโอน/คูค่า้/ลกูหน ี
 

 การทาํรายการจา่ยเงนิเดอืน คดิคา่ธรรมเนยีมรายการสําเร็จ........................................บาท/รายการ    
 

 การทาํรายการเขา้บญัชธีนาคารกรงุไทย คดิคา่ธรรมเนยีมรายการสําเร็จ.........................................บาท/รายการ    
 

 การทาํรายการหกับญัชธีนาคารกรงุไทย 
 
 

บญัชใีนเขตสํานักหกับญัช/ีจังหวัดเดยีวกนักบับญัชผีูข้อใชบ้รกิาร    คดิคา่ธรรมเนยีมรายการสําเร็จ...................................................บาท/รายการ  
                                                                                      คดิคา่ธรรมเนยีมรายการไมสํ่าเร็จ...............................................บาท/รายการ 
 

บญัชนีอกเขตสํานักหกับญัช/ีจังหวัดเดยีวกนักบับญัชผีูข้อใชบ้รกิาร  คดิคา่ธรรมเนียมรายการสําเร็จ........................บาท/รายการ รายการไมสํ่าเร็จ………. 
.............................บาท/รายการหากยอดเงนิเกนิ 30,000 บาท/รายการ ใหค้ดิอัตราเงนิโอนขา้มจังหวัด (หมนืละ 10 บาทสว่นเกนิคดิตามเลขหลักพัน) 
คา่ธรรมเนยีมสงูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท/รายการ 
 

กรณีการหักบญัชทีไีมส่ามารถดําเนนิการหกับญัชไีดใ้หค้ดิคา่ธรรมเนยีมรายการละครงึหนงึของอตัราคา่ธรรมเนยีมปกต ิ
หากคดิคา่ธรรมเนยีมการหกับญัชทีกุรายการรวมกันแลว้ไดตํ้ากวา่ 1,000 บาทใหค้ดิคา่ธรรมเนยีมขนัตํา ........................ บาท/ สอืบนัทกึขอ้มลู 
กรณี KTB Guarantee Debit ตอ้งการ Hold เงนิในบญัชลีกูหนเีป็นเวลา...............................วันกอ่นวันทรีายการหักบญัชมีผีล 
 

 

สําหรบัผูข้อใชบ้รกิาร KTB iPay Direct (กรณี Debit), Direct Debit โปรดเลอืกวธิกีารสมคัรยนิยอมใหห้กับญัชขีองลกูหน ี
 แบบ Full Function  (KTB Online, ATM, สํานักงานใหญ,่ สาขา)                แบบ  Standard (สํานักงานใหญ,่ สาขา) 

พรอ้ม Download ขอ้มลูการสมัครยนิยอมใหห้ักบัญชผีา่น KTB Corporate Online (Tab “Download”, Service Name “DDR@Standard”) 
รหสัอา้งองิสําหรบัสมคัรหกับญัชเีพอืชําระคา่สนิคา้/บรกิารผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์(DDR) 

รหสัอา้งองิ 1 (Ref. No.1) ……………………………………………….(ไมเ่กนิ 18 หลัก) รหสัอา้งองิ 2 (Ref. No.2) ……………………………………………….(ไมเ่กนิ 18 หลัก) 

 
การทาํรายการเขา้บญัชธีนาคารอนืจํานวนเงนิไมเ่กนิ 2,000,000 บาท/รายการ(ผา่นบรกิาร BPS Credit Next Day/BPS Credit Same Day) 

 KTB iPay Standard/ ผา่นบรกิาร BPS Credit Next Day คดิคา่ธรรมเนยีม.................................................บาท/รายการ   
 KTB iPay Express / ผา่นบรกิาร BPS Credit Same Day 

จํานวนเงนิไมเ่กนิ 100,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม..............................................บาท/รายการ   
จํานวนเงนิมากกวา่ 100,000 แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม.........................................................บาท/รายการ  
จํานวนเงนิมากกวา่ 500,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 2,000,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม................................................บาท/รายการ 
คา่ธรรมเนยีมขนัตํา .............. บาท / หนงึสอืบนัทกึขอ้มลู 
 
การทาํรายการเขา้บญัชธีนาคารอนืจํานวนเงนิมากกวา่ 2,000,000 บาท/รายการ (ผา่น BAHTNET) คดิคา่ธรรมเนยีม................................... 
.......................................................................................................................................................................................บาท/รายการ 
 
การทาํรายการพรอ้มเพย ์(ผา่นบรกิาร Bulk Payment PromptPay) 
Government to Consumer (G2C) 
 

 KTB iPay Standard/ ผา่นบรกิาร BPS Credit Next Day  
จํานวนเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม..................................................................................................บาท/รายการ  
จํานวนเงนิมากกวา่ 5,000 แตไ่มเ่กนิ 30,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม........................................................................บาท/รายการ  
จํานวนเงนิมากกวา่ 30,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม.............................................................บาท/รายการ   
จํานวนเงนิมากกวา่ 100,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม...........................................................บาท/รายการ   
จํานวนเงนิมากกวา่ 500,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 2,000,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม........................................................บาท/รายการ 
. 

 
ประเภท Government to Business (G2B), Business ทกุกลุม่  

 KTB iPay Standard/ ผา่นบรกิาร BPS Credit Next Day  
จํานวนเงนิไมเ่กนิ 100,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม...............................................................................................บาท/รายการ  
จํานวนเงนิมากกวา่ 100,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 2,000,000 บาท คดิคา่ธรรมเนยีม.........................................................บาท/รายการ   
 
เงอืนไขคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารอนืๆ................................................................................................................................................. 
ทังนคีา่ธรรมเนยีมรายการไมสํ่าเร็จคดิกับกบัผูข้อใชบ้รกิารเทา่นัน 
เงอืนไขการใหบ้รกิารอนืๆ................................................................................................................................................................... 
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บรกิาร Bulk Payment ประกอบดว้ย 
1. KTB iPay Standard หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใชบ้รกิารทมีอียูก่ับธนาคาร  

และ/หรอืธนาคารอนืๆ ทเีป็นสมาชกิในระบบ Bulk Payment System (BPS) ระบบ BAHTNET และระบบพรอ้มเพย(์PromptPay) ดว้ยแฟ้มขอ้มลูเดยีว โดยผูข้อใชบ้รกิาร
จะตอ้งสง่ขอ้มลูการโอนเงนิพรอ้มคา่ธรรมเนยีมใหแ้กธ่นาคารลว่งหนา้ภายในวนัและเวลาทธีนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูกํ้าหนดวนัทรีายการมผีล 

2. KTB iPay Express หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใชบ้รกิารทมีอียูก่ับธนาคาร  
และ/หรอืธนาคารอนืๆ ทเีป็นสมาชกิในระบบ Bulk Payment System (BPS) ระบบ BAHTNET และระบบพรอ้มเพย(์PromptPay) ดว้ยแฟ้มขอ้มลูเดยีว โดยผูข้อใชบ้รกิาร
จะตอ้งสง่ขอ้มลูการโอนเงนิพรอ้มคา่ธรรมเนยีมใหแ้กธ่นาคารในวนัเดยีวกนักบัวนัทรีายการมผีลตามทธีนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูกํ้าหนดวนัทรีายการมผีล 

3. KTB iPay Direct (กรณี Credit), Direct Credit หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใช ้
บรกิารทมีอียูก่บัธนาคาร ตามวนัทผีูข้อใชบ้รกิารกําหนด 

4. KTB iPay Direct (กรณี Debit), Direct Debit หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชลีกูคา้ของผูข้อใชบ้รกิาร ซงึตอ่ไปนเีรยีกวา่ “ลกูหน”ี เพอืชําระคา่สนิคา้และ/หรอืคา่บรกิาร
ใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิาร โดยการโอนเงนิเขา้บัญชขีองผูข้อใชบ้รกิารตามทรีะบไุวก้บัธนาคารเพยีงบัญชเีดยีว ตามวนัทผีูข้อใชบ้รกิารกําหนด 

5. KTB Guarantee Debit หมายถงึ บรกิารหกัเงนิจากบัญชลีกูคา้ของผูข้อใชบ้รกิาร ซงึตอ่ไปนเีรยีกวา่ “ลกูหน”ี เพอืชําระคา่สนิคา้และบรกิารใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิาร โดยการโอน
เงนิเขา้บัญชขีองผูข้อใชบ้รกิารตามทรีะบุไวก้ับธนาคารเพยีงบัญชเีดยีว   ตามวันทผีูข้อใชบ้รกิารกําหนด และธนาคารจะดําเนนิการจัดส่งขอ้มูลการสมัครใชบ้รกิารของ
ลูกหนีใหก้ับผูข้อใชบ้รกิาร เพอืใหผู้ข้อใชบ้รกิารตรวจสอบขอ้มูลการสมัครใชบ้รกิารดังกล่าวใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทจีะจัดทําขอ้มูลและนําสง่ใหธ้นาคารหักบัญชเีงนิฝากของ
ลกูหนผีา่นระบบงานของธนาคาร โดยการ Hold เงนิในบัญชลีว่งหนา้ตามทผีูข้อใชบ้รกิารแจง้ไวก้ับธนาคารและ หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของลกูคา้ของผูข้อใชบ้รกิารใน
วนัทรีายการมผีล 

6. BPS Credit Next Day หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใชบ้รกิารทมีอียูก่ับธนาคาร
และ/หรอืธนาคารอนืๆ ทเีป็นสมาชกิในระบบ Bulk Payment System หรอืระบบพรอ้มเพย(์PromptPay)  โดยผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งสง่ขอ้มลูการโอนเงนิใหแ้กธ่นาคาร
ลว่งหนา้ภายในวนัและเวลาทธีนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูกํ้าหนดวนัทรีายการมผีล 

7. BPS Credit Same Day หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิ/คูค่า้ของผูข้อใชบ้รกิารทมีอียูก่ับธนาคาร
และ/หรอืธนาคารอนืๆ ทเีป็นสมาชกิในระบบ Bulk Payment System หรอืระบบพรอ้มเพย(์PromptPay) โดยผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งสง่ขอ้มลูการโอนเงนิใหแ้กธ่นาคารในวัน
เดยีวกนักบัวนัทรีายการมผีลตามทธีนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูกํ้าหนดวนัทรีายการมผีล 

8. Payroll และ Payroll Plus หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิทเีป็นลกูจา้ง/พนักงานของผูข้อใช ้
บรกิารทมีอียูก่บัธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูกํ้าหนดวนัทรีายการมผีล 

9. Payroll หายหว่ง หมายถงึ บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิทเีป็นลกูจา้ง/พนักงานของผูข้อใชบ้รกิารทมีอียู่
กบัธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูกํ้าหนดวนัทรีายการมผีล และผูรั้บโอนเงนิทเีป็นลกูจา้ง/พนักงานของผูข้อใชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธปิระโยชนค์วามคุม้ครองดา้นประกันภัย
อบุัตเิหตกุลุม่ตามรายละเอยีดในเอกสารแนบเพมิเตมิทแีนบเอกสารแนบขอ้มลูเพมิเตมิฉบับน ีโดยใหถ้อืวา่เป็นสว่นหนงึของเอกสารแนบขอ้มลูเพมิเตมิฉบับนดีว้ย    

        ทังนี  ในการใชบ้รกิาร Bulk Payment ขา้งตน้ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถกําหนดจํานวนเงนิโอนไดด้ว้ยตนเองและสามารถทํารายการไดไ้ม่จํากัดจํานวนครังต่อวัน โดยมี
ขันตอนและเงอืนไขการใหบ้รกิารดังน ี

ขอ้ท ี1. ขนัตอนและเงอืนไขการใหบ้รกิาร 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 หายหว่ง 

1.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจัดส่งขอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ เกยีวกับบัญชเีงนิฝากของผูรั้บโอนเงนิ/คู่คา้ทตีอ้งการใหธ้นาคารโอนเงนิเขา้บัญชใีนแต่ละคราว อาท ิหมายเลข
บัญชเีงนิฝาก และ/หรอืหมายเลขประจําตัวประชาชน และ/หรอืหมายเลขโทรศัพทเ์คลอืนท ีและ/หรอืรหัสนานานามอนืๆ ทผีูรั้บโอนผกูไวใ้นระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) และ
ชอืบัญชเีงนิฝากผูรั้บโอนเงนิ/คู่คา้ พรอ้มทังจํานวนเงนิทผีูข้อใชบ้รกิารจะจ่ายใหผู้รั้บโอนเงนิ/คู่คา้แต่ละราย วันทรีายการมผีล เป็นตน้ พรอ้มทังอนุมัตริายการโอนเงนิใหแ้ก่
ธนาคารตามระยะเวลาทกํีาหนด เพอืใหธ้นาคารนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากใหผู้รั้บโอนเงนิ/คูค่า้ตามขอ้มลูดังกลา่ว  

 1.2 กรณีการใชบ้รกิาร Payroll หายหว่ง ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อใชบ้รกิารทไีดนํ้าสง่ใหแ้กธ่นาคาร ซงึรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง 
รายละเอยีดและขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร แผนประกันอบุัตเิหตทุผีูข้อใชบ้รกิารเลอืก และจํานวนบัญชขีองผูรั้บโอนเงนิทเีป็นลกูจา้ง/พนักงานของผูข้อใชบ้รกิารทธีนาคารนําเงนิ
เขา้บัญชเีงนิเดอืนสําเร็จ ใหแ้ก่ผูรั้บประกันภัย รวมทังตกลงยนิยอมตามขอ้กําหนดและเงอืนไขต่างๆ ของผูรั้บประกันภัย ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพยีง รายละเอยีดเงอืนไขการ
สมัครใชบ้รกิาร KTB Payroll หายหว่งทแีนบเอกสารแนบขอ้มูลเพมิเตมิฉบับน ีและใหถ้อืวา่เป็นสว่นหนงึของเอกสารแนบขอ้มูลเพมิเตมิฉบับนีดว้ย โดยผูข้อใชบ้รกิารจะไม่
ยกเลกิเพกิถอนการใหค้วามยนิยอมดังกล่าว จนกวา่จะมกีารยกเลกิการใชบ้รกิารนี ทังนี การยกเลกิเพกิถอนการใหค้วามยนิยอมนันไม่กระทบต่อการดําเนนิการทธีนาคารได ้
กระทําไปกอ่นการยกเลกิเพกิถอนขา้งตน้ 

ขอ้ท ี2.  ขนัตอนและเงอืนไขการใหบ้รกิาร KTB iPay Direct (กรณี Debit), KTB Guarantee Debit และ Direct Debit 
 2.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจัดสง่ขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆ เกยีวกับบัญชเีงนิฝากของลกูหนทีตีอ้งการใหธ้นาคารหักเงนิเพอืเขา้บัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารในแตล่ะคราว 

อาท ิหมายเลขบัญชเีงนิฝาก และชอืบัญชเีงนิฝากลูกหนีทมีอียู่กับธนาคาร พรอ้มทังจํานวนเงนิทผีูข้อใชบ้รกิารตอ้งการใหธ้นาคารหักจากบัญชเีงนิฝากของลูกหนีแต่ละราย 
วนัทรีายการมผีล เป็นตน้ พรอ้มทังอนุมัตริายการโอนเงนิใหแ้กธ่นาคารตามระยะเวลาทกํีาหนด เพอืใหธ้นาคารนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากใหผู้รั้บโอนเงนิ/คูค่า้ตามขอ้มลูดังกลา่ว  

 2.2  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงทจีะดํารงเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารทกุขณะไมตํ่ากวา่จํานวน 100,000 บาท   
2.3  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมปฏบิัตติามขันตอนและเงอืนไขการใชบ้รกิาร DDR ดังตอ่ไปน ี

  กรณีทผีูข้อใชบ้รกิารเลอืกใชบ้รกิาร KTB iPay Direct (กรณี Debit) หรอื Direct Debit หรอื KTB Guarantee Debit ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารดําเนนิการ
จัดสง่ขอ้มลูการใหค้วามยนิยอมของลกูหนใีหก้ับผูข้อใชบ้รกิารเพอืใหผู้ข้อใชบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลูการใหค้วามยนิยอมดังกลา่วใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นทจีะจัดทําขอ้มลูและนําสง่ให ้
ธนาคารเพอืหกับัญชเีงนิฝากของลกูหนดีว้ยวธิกีารของธนาคาร โดยมขีันตอนและเงอืนไขการใหบ้รกิาร ดังน ี

  2.3.1   ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเรมิดําเนนิการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของลกูหนก็ีตอ่เมอืลกูหนไีดใ้หค้วามยนิยอมเป็นหนังสอืแกธ่นาคารในการ
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของตน เพอืชําระคา่สนิคา้ คา่บรกิาร และ/หรอืหนสีนิอนืใดใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูร้วบรวมและสง่หนังสอืยนิยอมในการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของลกูหนขีองผูข้อใชบ้รกิารใหแ้กธ่นาคารล่วงหนา้ตามระยะเวลาทธีนาคารกําหนดเพอืใหธ้นาคารตรวจสอบลายมอืชอืลูกหนีของผูข้อใชบ้รกิารใหเ้รยีบรอ้ย
และบันทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบกอ่น 

  2.3.2   ผูข้อใชบ้รกิารตกลงนําขอ้มลูการใหค้วามยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของลกูหนีทถีูกตอ้ง เขา้สูร่อบการหักบัญชทีผีูข้อใชบ้รกิาร
กําหนดทันท ีโดยการดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขขอ้ตกลงการใชบ้รกิารฉบับน ี

  2.3.3   ผูข้อใชบ้รกิารตกลง Download ขอ้มลูการใหค้วามยนิยอมใหห้ักบัญชเีงนิฝากของลกูหนจีากระบบ เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งเทา่นัน  โดยผูข้อ
ใชบ้รกิารตกลงจะไม่แกไ้ขขอ้มูลใดๆ ดังกล่าว และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะ Upload ขอ้มูลทังหมดผ่านระบบ และแจง้ผลการตรวจสอบใหธ้นาคารทราบถงึความถูกตอ้ง/ไม่
ถกูตอ้งของขอ้มลู โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะแจง้ผลการตรวจสอบผา่นระบบงาน ใหธ้นาคารทราบกอ่นทผีูข้อใชบ้รกิารจะจัดทําและนําสง่ขอ้มลูการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของ
ลูกหนีใหแ้กธ่นาคาร หากผูข้อใชบ้รกิารไม่แจง้ผลการตรวจสอบกลับใหธ้นาคารทราบภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรับว่าขอ้มูลการใหก้ารความ
ยนิยอมใหห้กับัญชเีงนิฝากของลกูหนทีธีนาคาร Upload เขา้สูร่ะบบนันเป็นขอ้มลูทถีกูตอ้งสมบรูณ์แลว้ 
  2.3.4   ในกรณีทลีกูหนแีจง้ยกเลกิการใหค้วามยนิยอมในการหกัเงนิจากบัญชเีงนิฝากของลกูหนไีปยังผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะมหีนังสอืแจง้
ใหธ้นาคารทราบทันท ีและในกรณีทลีูกหนีไดแ้จง้ยกเลกิคํายนิยอมในการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากดังกลา่วมายังธนาคาร ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ และผูข้อใช ้
บรกิารตกลงใหเ้ป็นสทิธขิองธนาคารทจีะพจิารณาระงับการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของลูกหนีรายนันไดทั้นทตีามทลีูกหนีแจง้ยกเลกิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ
ลว่งหนา้ และไมถ่อืวา่ธนาคารปฏบิัตบิกพร่องหรอืผดิเงอืนไขขอ้ตกลงฉบับนแีตอ่ยา่งใด ซงึผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะตดิตามทวงถามเอาคา่สนิคา้ คา่บรกิาร และ/หรอืหนสีนิอนืใด
จากลกูหนเีองโดยตรง 

ผูข้อใชบ้รกิารไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้กําหนดและเงอืนไขในเอกสารแนบขอ้มูลเพมิเตมิสําหรับบรกิารดา้นการโอนเงนิฉบับนีโดยตลอดแลว้และใหถ้อืวา่เอกสารแนบ
ขอ้มูลเพมิเตมิสําหรับบรกิารดา้นการโอนเงนิฉบับนีเป็นสว่นหนงึของใบคําขอ/เปลยีนแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิาร KTB Corporate Online และขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร KTB 
Corporate Online จงึไดล้งลายมอืชอืและประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นหลักฐาน 

 
ผูข้อใชบ้รกิารลงนาม สําหรบัเจา้หนา้ทธีนาคาร 

 

ลงชอื......................................................................................ผูข้อใชบ้รกิาร 
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ประทับตราหน่วยงาน/นติบิคุคล (ถา้ม)ี 

 

หน่วยงานทเีป็นเจา้ของบัญชผีูข้อใชบ้รกิาร รหสัCost Center ................................ 
 

หน่วยงานทเีป็นผูด้แูลลกูคา้Marketing Unit(รหสัCost Center)............................. 
ผูต้รวจสอบและรับรองลายมอืชอื...................................................................... 
ผูจั้ดการสาขา/หัวหนา้หน่วยงาน...................................................................... 

 


