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เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วัน..................... เดือน .................................... พ.ศ. ........................
ขาพเจา หนวยงาน ภาษาไทย (TH). …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ (EN).……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
สังกัด……………………………………………………………………………………….………………. เลขประจําตัวผูเสียภาษี* ………………………………………………………
ขอมูลผูติดตอธนาคาร ชื่อ-สกุล* …………………………………………………………………………………………………….…. โทรศัพท*………………………………..............
โทรสาร*………………………………………………........ EMAIL*...………………………………………………..……………………………………………………………….………
ที่อยูหนวยงาน*...................................................................................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง*...............................................อําเภอ/เขต*..............................................................จังหวัด*........................................................รหัสไปรษณีย. ...........................
โดย นาย/นาง/นางสาว......………………………………………………………………………..…………………………....…….………… ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงค



สมัครขอใชบริการ GFMIS Package

ประกอบดวยบริการ GFMIS, Account Information, Download e-Statement & Excel e-Statement, Pay Bills, Fund
Transfer to Own Account, Bulk Payment, Upload, Download, Receivable(ถามี)

Company ID – GMIS

เอกสารประกอบการสมัครขอใชบริการ
 สําเนาหนังสือคําสั่งมอบหมายทางราชการ

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
 หนังสือแจงความประสงคขอใชบริการ

สวนที่ 1 รายละเอียดผูดูแลระบบ (Company Admin) ***ธนาคารทําการจัดสง Password ผานทาง Email Address ของ Company Admin ที่ระบุ

Company Role
Company Admin
 Maker
Company Admin
 Authorizer

User ID
admin1

admin2

* ตองระบุ ชื่อ-สกุล / เลขประจําตัวประชาชน / โทรศัพทมือถือ / EMAIL เสมอ
ชื่อ-สกุล* …………………………………………………………….……………………….……………………………………………...
เลขประจําตัวประชาชน* ………………...…………….………………….โทรศัพทมือถือ* ……..………………………………………….

EMAIL* ………………………………………………………………………...………………..………………………………………
ชื่อ-สกุล* …………………………………………………………….……………………….……………………………………………...
เลขประจําตัวประชาชน* ………………...…………….………………….โทรศัพทมือถือ* ……..………………………………………….
EMAIL* ………………………………………………………………………...………………..………………………………………

สวนที่ 2 รายละเอียดบัญชีผูขอใชบริการ
รายละเอียดบัญชีตนเอง สําหรับการเรียกดู Account Info Inquiry / Statement / Pay Bill / Fund Transfer to Own Account (*บัญชีแรกจะถูกกําหนดเปน Primary Account)
ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจในการ
ลําดับ
หมายเลขบัญชี
ชื่อบัญชี
เบิกถอน/สั่งจาย/โอนเงิน
1*
2
3
4
5
6
สวนที่ 3 รายละเอียดขอมูลบัญชีนําสง GFMIS ผานระบบ KTB Corporate Online
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด (Company Code) – รหัสศูนยตนทุน
1) G __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2)
3)
4)
5)
6)

G __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
G __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
G __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
G __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
G __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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สวนที่ 4 รายละเอียดขอมูลบริการ ดานการโอนเงิน Bulk Payment (KTB iPay Standard, KTB iPay Direct Credit)
ลําดับ

หมายเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

1
2
3
4
5
6
รายละเอียดขอมูลผูรับภาระคาธรรมเนียมบริการ ดานการโอนเงิน Bulk Payment
4.1 กรมบัญชีกลางรับภาระ  KTB iPay Standard (จํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ตอรายการเทานั้น)  KTB iPay Direct Credit
4.2 ผูรับโอน(คูสัญญา หรือคูคา) ของสวนราชการรับภาระ  KTB iPay Standard  KTB iPay Direct Credit
***แจงผลการทํารายการสําหรับผูรับโอน/คูคาผานทาง SMS และ e-Mail ที่ระบุในขอมูลการโอนเงินที่จัดสงในแตละคราว
***อัตราคาธรรมเนียมสําหรับบริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐ เปนไปตามขอตกลงระหวางธนาคารกับกระทรวงการคลัง

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและรายละเอียดที่ใหไวในใบสมัครฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดอา นและรับทราบ ขอตกลงการใชบริการ KTB Corporate
Online สําหรับกลุมภาครัฐ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ขอตกลงการใชบริการ” เปนที่เขาใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงการใชการใชบริการแนบทายใบสมัครฉบับนี้ ซึ่งถือเปนสวน
หนึ่งของใบสมัครฉบับนี้ดวย ตลอดจนปฏิบัติตามคูมือและเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการของธนาคาร และตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการ คูมือ และเอกสารอธิบาย
วิธีใชบริการที่จะไดกําหนดเพิ่มเติมแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตและธนาคารไดมีประกาศเปนการทั่วไปใน Internet บน Website คือ http://www.ktb.co.th หรือโดยวิธีการอื่น
ใดที่ธนาคารจะกําหนด

ขอตกลงการใชบริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐ
KTB Corporate Online ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ระบบงาน” หมายถึง บริการที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” อํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ใหสามารถใชบริการของธนาคารในรูปแบบธุรกรรมการใหบริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ /
รับ/ สงขอมูล ดวยตนเองผานระบบงาน ซึ่งประกอบดวยบริการ ไดแก บริการพื้นฐาน บริการขอมูลการรับชําระ บริการดานการโอนเงิน บริการดานเช็ค
รวมถึงบริการ และ/หรือธุรกรรมการใหบริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกสใดๆ ที่ธนาคารไดจัดใหมีผานระบบงานทั้งที่ธนาคารไดกําหนดไวแลวในขณะนี้
และ/หรือที่จะมีขึ้นตอไปในภายหนาทุกประการ โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใชบริการระบบงานดังนี้
1. ในขอตกลงฉบับนี้ คําวา“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพยและ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและ/หรือบัญชีอื่นใดที่ผูขอ
ใชบริการมีอยูกับธนาคาร
2. การใชรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password)
2.1 เมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุมัติใหใชบริการแลว ธนาคารจะมอบชุดรหัสสําหรับใชบริการใหแกผูขอใชบริการ ซึ่งประกอบดวย รหัส
หนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และ รหัสลับประจําตัว (User Password) ใหแกผูขอใชบริการ ซึ่งผูขอ
ใชบริการตกลงจะเก็บรักษาไวในที่มั่นคงปลอดภัย และถือเปนความลับเฉพาะตัวของผูขอใชบริการเทานั้น
2.2 ในการใชบริการตางๆ ผานระบบงานทุกครั้ง ผูขอใชบริการจะตองใสรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User
ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password) ใหถูกตอง หากผูขอใชบริการใสรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน
(User ID) และ รหัสลับประจําตัว (User Password) ไมถูกตองเกินกวาจํานวนครั้งที่กําหนด ระบบงานจะระงับการใหบริการชั่วคราว
โดยอัตโนมัติ โดยผูขอใชบริการจะตองมาติดตอที่สาขาของธนาคารหรือชองทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนดดวยตนเอง เพื่อยกเลิก
การระงับการใชบริการชั่วคราว
2.3 ในกรณีที่ผูขอใชบริการลืมรหัสหนวยงาน (Company ID) และ/หรือรหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และ/หรือรหัสลับประจําตัว
(User Password) ผูขอใชบริการสามารถยื่นเอกสารขอออกรหัสหนวยงาน (Company ID) และ/หรือรหัสประจําตัวผูใชงาน (User
ID) และ/หรือรหัสลับประจําตัว (User Password) ดวยตนเองผานสาขาที่สมัครใชบริการ หรือผานชองทางอื่นๆ ตามที่ธนาคาร
กําหนด
2.4 ผูขอใชบริการสามารถระงับรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User
Password) โดยแจงธนาคารเปนลายลักษณอักษรที่สาขาของธนาคาร และธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบและระงับใหภายหลังจาก
ที่ธนาคารไดรับแจงการระงับจากผูขอใชบริการแลว ทั้งนี้ การระงับจะมีผลสมบูรณเมื่อระบบงานยืนยันการระงับ และธนาคารไมตอง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกอนการระงับดังกลาวมีผลสมบูรณ หากผูขอใชบริการมีความประสงคจะยกเลิกการระงับ
รหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password) ผูขอใชบริการจะตองมา
ติดตอดวยตนเองยื่นเอกสารขอยกเลิกการระงับรหัสหนวยงานผานสาขาที่สมัครใชบริการ ตามที่ธนาคารกําหนด
2.5 การกระทําใด ๆ ผานระบบงาน ทั้งที่เปนการกระทําของผูขอใชบริการเอง หรือเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น หากไดกระทํา
ไปโดยผานรหัสหนวยงาน (Company ID) รหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และรหัสลับประจําตัว (User Password) และ/หรือ
คําสั่งคอมพิวเตอรตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริการนี้แลว ใหถือวาถูกตองสมบูรณ และมีผลผูกพันผูข
 อใชบริการเสมือนหนึ่งไดกระทําโดย
ผูขอใชบริการเอง โดยไมจําเปนตองทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก เวนแตธนาคารจะแจงหรือจะ
มีการกําหนดไวเปนประการอื่นอยางชัดเจน และผูขอใชบริการตกลงวาธนาคารไมจําตองรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําขางตน โดยผูขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวทุกประการ
2.6 ธนาคารจะรับผิดตอผูขอใชบริการในกรณีท:ี่
2.6.1 ธนาคารยังไมไดสงมอบเครื่องมือโอนเงินใหแกผูขอใชบริการและเกิดรายการโอนเงินผานระบบงานโดยมิชอบ
2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผานระบบงานโดยมิชอบ และมิใชความผิดของผูขอใชบริการ
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3. การใชระบบงานในแตละครั้ง หากไมมีการทํารายการติดตอกันภายในระยะเวลาทีธ
่ นาคารกําหนด เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวธนาคาร
จะยกเลิกการติดตอ หากผูขอใชบริการประสงคจะใชบริการตอไปจะตองติดตอผานระบบงานเขามาใหม
4. การโอนเงินโดยผานระบบงาน ผูขอใชบริการตกลงจะปฏิบัติทางบัญชีเชนเดียวกับวิธีการปฏิบัติของธนาคารพาณิชยทั่วไป โดยสามารถโอน
เงินระหวางบัญชีตามที่ไดระบุไวในใบสมัครขอใชบริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐ หรือตามที่ผูขอใชบริการแจงการ
เปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
5. การกําหนดสิทธิการอนุมัติรายการบริการพื้นฐาน บริการดานการโอนเงิน โดยการกําหนดระดับวงเงินอนุมัติรายการหรือ LOA (Line of
Authorization) ผูขอใชบริการสามารถกําหนดวงเงินสูงสุดของการโอนตอครัง้ / ตอการทํารายการ / ตอสื่อขอมูลไดดวยตนเอง และถือ
เปนความรับผิดชอบของผูใชบริการ และธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของผูขอ
ใชบริการทั้งสิ้น
6. การยกเลิกรายการโอนเงินลวงหนาผานระบบงาน โดยใชรหัสประจําตัวผูใชงาน (User ID) และ รหัสลับประจําตัว (User Password) ใหถือ
วาการยกเลิกรายการโอนเงินลวงหนาดังกลาวมีผลสมบูรณทันทีระบบงานยืนยันการยกเลิกรายการ แตหากรายการโอนเงินลวงหนานั้นไม
สามารถยกเลิกไดเนื่องจากอยูในกระบวนการที่ธนาคารไมสามารถระงับการจายเงินได ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรองให
ธนาคารตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
7. ผูขอใชบริการตกลงวา ธนาคารไมตองรับผิดจากการที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงฉบับนี้ได หรือผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/
คูคาไมไดรับเงินจากการโอนเงินของผูขอใชบริการผานระบบงาน อันเนื่องมาจากผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีไมเพียงพอหรือธนาคารได
แจงใหผูขอใชบริการทราบถึงความขัดของของการโอนเงินอยูแลวกอนหรือขณะที่ทํารายการโอนเงิน หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หรือขอตกลงกับธนาคาร หรือเปนเหตุสุดวิสัย เชนในกรณีที่มีความชํารุดบกพรอง เสียหาย ขัดของ หรือลาชาของระบบคอมพิวเตอร และ/
หรือระบบไฟฟา และ/หรือระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดตอสื่อสาร และ/หรือปญหาทางดานพลังงาน ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การกระทําของบุคคลภายนอก การกระทําของหนวยงานรัฐบาล ไฟไหม การประทวง การขนสงติดขัด การจลาจล
สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร หรือขอมูลที่เปนอันตรายตางๆ (Harmful Data) หรือเหตุตางๆ อันอยูนอกเหนือจากการควบคุม ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการที่ผูขอใชบริการจะเขาใชบริการ หรือตอการที่ธนาคารจะใหบริการตามขอตกลงฉบับนี้
8. ในกรณีที่ผูขอใชบริการใชบริการตางๆ ผานระบบงานแลวเกิดความบกพรองผิดพลาดจากการใชบริการนี้ ไมวาความบกพรองผิดพลาดนั้นๆ
จะเกิดขึ้นดวยเหตุผลประการใด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีอํานาจแกไขความบกพรองผิดพลาดใหถูกตองตามความเปนจริง
และยินยอมใหธนาคารหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากบัญชีตางๆ ผูขอใชบริการใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อเปนการแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้น โดยธนาคารมิตองแจงหรือขออนุญาตจากผูขอใชบริการกอนลวงหนา อนึ่ง ผูขอใชบริการยินยอมใหถือวาบรรดาเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรือการดําเนินการของธนาคารกับบัญชีที่ใชกับระบบงาน ซึ่งเปนเอกสารทีธ
่ นาคารจัดทําขึ้นเพื่อการแกไข
ความบกพรองผิดพลาดขางตน เปนเอกสารที่มีความถูกตองสมบูรณครบถวนทุกประการ
9. กรณีผูขอใชบริการพบความบกพรองผิดพลาดใด ๆ จากการหักเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผานระบบงาน ผูขอใชบริการจะตองแจง
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ วันและเวลาที่ทํารายการ บัญชีที่เกี่ยวของในการหักเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จํานวนเงินที่โอน
เขาหรือโอนออก ชื่อและสถานที่ติดตอของผูขอใชบริการและผูแจงใหธนาคารทราบทันที โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารดําเนินการ
ตรวจสอบความบกพรองผิดพลาด ในการหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากขอมูลที่ไดรับจากผูขอใชบริการกับรายงานของธนาคาร ตามวิธีการ
ของธนาคารทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาความบกพรองผิดพลาดดังกลาว เกิดจากการกระทําของผูขอใชบริการเองและธนาคารได
ดําเนินการไปตามขอมูลที่ผูขอใชบริการแจงแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจานวนดังกลาวจากผูรับโอน/คูคาหรือ
ลูกหนี้ (แลวแตกรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักและโอนดังกลาว รวมทั้ง
คาเสียหายใดๆ อีกดวย นอกจากนี้ หากธนาคารตองจายเงินจํานวนใดๆ ใหแกบุคคลอื่นเนื่องจากความผิดพลาดขางตนแลว ผูขอใชบริการ
ตกลงจะจายเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ย คืนใหแกธนาคารเปนการชดเชยจนครบถวนเต็มทุกจํานวน
10. ธนาคารสงวนสิทธิทจ
ี่ ะแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลที่ผูขอใชบริการไดรับจากระบบงาน เชน ขอมูลเกีย
่ วกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือขอมูลอื่นใด เปนขอมูลเบื้องตนไดตลอดเวลา และไมมีผลผูกพันธนาคาร
11. กรณีที่ผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชบริการจากที่ไดระบุไวในใบสมัครขอใชบริการ KTB Corporate Online
สําหรับกลุมภาครัฐ หรือเอกสารแนบทายฉบับใดๆ รวมทั้งการยกเลิก และ/หรือระงับการใชระบบงาน ผูขอใชบริการตกลงแจงกับธนาคาร
เปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่ธนาคารกําหนด กรณีผูขอใชบริการมีการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจสั่งจาย หรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนจะตองจัดทําหนังสือ มอบอานาจฉบับใหม และ/หรือแจงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจายใหแกธนาคารทันที และทุกกรณีดังกลาว
ขางตนจะมีผลบังคับใชนับแตธนาคารแจงใหผูขอใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษร และธนาคารไมตอ
 งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกอนที่ธนาคารแจงการผลเปลี่ยนแปลงดังกลาว
12. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/คูคา/ลูกหนี้มีทั้งรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากกอน แลวจึงจะดําเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากดังกลาว
13. ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิที่จะแจงหรือไมแจง รายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากใหผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/คูคา/ลูกหนี้ทราบ เนื่องจากผูข
 อใชบริการสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหักเงิน/โอนเงิน และ
รายงานการหักเงินจากบัญชี เงินฝาก และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/คูคา/ลูกหนี้ไดผานระบบงาน
หากผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/คูคา/ลูกหนี้ไมดําเนินการทักทวงรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาธนาคารไดดําเนินการโดยถูกตองครบถวนทุกประการ
แลว
14. เพื่อใหการบริการบรรลุตามวัตถุประสงคแหงขอตกลงนี้ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ ผูขอใชบริการ
ที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อดําเนินการตามวิธีการแหงขอตกลงฉบับนี้ตอไป และผูขอใชบริการจะไมยกเลิกเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาว
จนกวาจะมีการยกเลิกขอตกลงนี้
15. ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอ สอบถาม ตรวจสอบ รับ และ/หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดบางประการของผูขอใชบริการให
บริษัทขอมูลเครดิต สถาบันการเงิน บุคคลหรือนิติบค
ุ คลใดๆก็ได ในกรณีที่จําเปนหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตั้งแตวันที่ทําบันทึกนี้
และเพื่อประโยชนในการปองกันการทุจริตจากกลุมมิจฉาชีพ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบคนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหนาของผูขอใชบริการจากสวนราชการที่เกี่ยวของได นอกจากนี้ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมให
ธนาคารเปดเผยขอมูล และ/หรือจัดทํารายการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผูขอใชบริการตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐได
ทุกประการ ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดใหธนาคารตองเปดเผยขอมูล หรือธุรกรรมการเงินของผูขอ
ใชบริการ หรือลูกคาของผูขอใชบริการรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ เมื่อธนาคารไดรับการรองขอ และ
ใหความยินยอมนี้มีอยูตลอดไปแมจะไดมีการยกเลิกการใชบริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้แลวก็ตาม
16. ผูขอใชบริการตกลงวา จะไมเปดเผย หรืออนุญาตใหพนักงาน ตัวแทน หรือผูแทนเปดเผยขอมูลใดๆซึ่งโดยสภาพหรือธนาคารกําหนดวา
เปนความลับ ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับขอความในขอตกลงนี้แกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรของธนาคารไมวาเวลาใด เวนแตการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด หรือหนวยราชการที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึ่งผู
ขอใชบริการจะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาตามสมควรกอนการเปดเผยขอมูล ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ผูขอใช
บริการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับแกบุคคลภายนอก โดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร ผูขอใชบริการจะตอง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว
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17. ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบัญชีคูคาที่ธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการ อาทิเชน ประเภทการโอนเงิน วันที่รายการมี
ผล วันที่รายการหมดอายุ ผูสงคําสั่งโอนเงิน (Releaser) และ/หรือผูยกเลิกรายการรับเงิน (Unwinder) จํานวนเงินที่ผูขอใชบริการจะโอน
ใหคูคา/ผูรับโอนเงิน แตละราย เลขที่บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/ คูคา/ลูกหนี้แตละราย วิธีการรับเงินของผูรับโอน
เงิน/คูคา วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ เปนตน เปนสาระสําคัญในการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือผูรับโอน
เงิน/คูคา หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ โดยธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือผูรับโอนเงิน/
คูคา/ลูกหนี้แตอยางใด และเมื่อธนาคารไดดําเนินการใดๆ ตามขอมูลที่ไดรับจากผูขอใชบริการแลว ใหถือวาธนาคารไดปฏิบัติถูกตอง
ครบถวนทุกประการ หากมีขอบกพรองผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามขอมูลดังกลาวแลว ธนาคารไมจําเปนตองรับผิดชอบแต
อยางใด
18. ผูขอใชบริการรับรองวา บรรดาเอกสาร ขอมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดสงมาใหธนาคารไมวาจะสงมาในรูปแบบใด มีความ
ครบถวนและถูกตองแทจริง และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่ง
ผูขอใชบริการระบุเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดหรือบกพรองแหงเอกสาร และ/หรือขอมูล และ/หรือรายละเอียดดังกลาว หรือมีความ
ลาชา หรือมีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารดําเนินการตามเอกสาร และ/หรือขอมูล และ/หรือรายละเอียด
ดังกลาวไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไมจําเปนตองรับผิดชอบแตอยางใด และผูขอใชบริการตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวน
ดังกลาวจากบุคคลนั้นโดยตรง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการจะไมเรียกรองใหธนาคารหักหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูขอใชบริการ
ระบุคืนใหแกผูขอใชบริการ และขอสละสิทธิในการฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดนําเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูขอใช
บริการระบุตามเอกสาร และ/หรือขอมูล และ/หรือรายละเอียดดังกลาว ที่ธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการ ไมวาในรูปแบบใด อีกทั้งผูขอใช
บริการขอรับรองวาจะไมกระทําการใดๆ อันมีผลใหธนาคารตองเขามามีสวนรวมในขอพิพาทระหวางผูขอใชบริการกับบุคคลอื่น และหากผู
ขอใชบริการมีขอตอสู และ/หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับบุคคลอื่นเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก
19. หากเอกสาร และ/หรือหลักฐาน และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่ผูขอใชบริการไดสงมาใหกับธนาคาร ไมวาจะสงมาในรูปแบบใด มีความ
ผิดพลาดหรือบกพรอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอแกไขความผิดพลาดหรือบกพรองดังกลาว ผูขอใชบริการจะตองแจงแกไข
ความผิดพลาดหรือบกพรองใหแกธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนทีธ
่ นาคารจะนําขอมูลเขาระบบของธนาคาร และหากผู
ขอใชบริการแจงแกไขความผิดพลาดหรือบกพรองใหแกธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคารไดนําขอมูลเขาระบบแลว ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการแกไขขอมูลดังกลาวใหแกผูขอใชบริการ
20. เอกสารหรือ หนังสือใด ๆ ที่ธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการตามที่อยู และ/หรือสํานักงานตามที่แจงไวกับธนาคารถือวาผูขอใชบริการได
ทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ แลว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู เปนหนาที่ของผูขอใชบริการที่จะตองแจงใหธนาคารทราบ
เปนลายลักษณอักษรทันที มิฉะนัน
้ ผูขอใชบริการยินยอมใหถือวาที่อยูเดิมเปนที่อยูที่ถูกตองแลว
21. ผูขอใชบริการยอมรับวาบันทึก หลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารไดจัดทําขึ้น อันเนื่องจากการใชบริการของผูขอใชบริการผาน
ระบบงานนัน
้ มีความถูกตองทุกประการโดยไมจําตองใหผูขอใชบริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อกอนแตอยางใด
22. ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารเปนผูนําสงรายงานแทนผูขอใชบริการใหแกธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือนําสงรายงานใหสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะไดรับการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือที่มีการประกาศใชเพิ่มเติมในภายหนา
23. หากผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหนําบัญชีเงินฝากของบุคคล/นิติบุคคล/หนวยงานอื่น มาใชบริการ KTB Corporate Online รวมกับผูขอ
ใชบริการ และเกิดการทุจริตฉอฉลขึ้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมวา ธนาคารไมจําตองรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตฉอฉลนั้น
24. ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม ยกเลิกการใหบริการและ/หรือขอกําหนดและเงื่อนไขการใช
บริการในใบสมัครขอใชบริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐ เอกสารแนบขอมูลเพิ่มเติมบริการแตละประเภท ขอตกลงการ
ใชบริการ KTB Corporate Online คูมือการใชงาน KTB Corporate Online และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
และ/หรือสิทธิตางๆ ที่ธนาคารใหแกผูขอใชบริการ ในเวลาใดก็ไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศใหผูขอใชบริการทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ผานเว็บไซตของธนาคารและ/หรือชองทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
25. ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคูมือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการ
ผานระบบงาน ซึ่งธนาคารไดมอบหรือสงใหแกผูขอใชบริการ ทั้งที่มีอยู ณ ขณะนี้และที่ธนาคารจะไดเพิ่มเติมตอไป นอกจากนี้ คูมือหรือ
เอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใชบริการผานระบบงาน ที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมตอไปในภายหนา ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของใบสมัครขอใช
บริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐนี้ดวย รวมทั้งผูขอใชบริการยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร และ/
หรือขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําเอกสารอื่นใดใหแกธนาคารตามที่ธนาคารและ/หรือทางราชการเปนผูกําหนดดวย
26. หากผูขอใชบริการหรือธนาคารประสงคจะยกเลิกขอใชบริการฉบับนี้ ผูขอใชบริการหรือธนาคารจะแจงใหอีกฝายทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผล
27. ธุรกรรมใดผูขอใชบริการไดทํารายการไวลวงหนา กอนที่จะขอยกเลิกบริการกับธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงใหถือวายังคงมีผลใชไดผูกพัน
ผูขอใชบริการอยู ตราบจนกวาผูขอใชบริการจะไดทํารายการยกเลิกรายการที่ทําไวลวงหนาแลวนั้น
28. ผูขอใชบริการจะไมกระทําการใดๆ อันมีผลใหธนาคารตองเขารวมในขอพิพาทระหวางผูขอใชบริการกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการ
ใหบริการตามขอตกลงนี้
29. ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการนี้ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทยและใหศาลไทยเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาขอ
พิพาทที่เกิดขึ้นตามขอกําหนดและเงื่อนไขในการขอใชบริการนี้
30. ใหถือวาขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการทั้งที่กําหนดไวในขอตกลงฉบับนี้ และที่ธนาคารกําหนดไวแลวในขณะนี้และ/หรือที่จะมีขึ้น
ตอไปในภายหนา เปนสวนหนึ่งของใบสมัครขอใชบริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐ และกรณีที่ขอความใดในใบสมัครขอ
ใชบริการ KTB Corporate Online สําหรับกลุมภาครัฐ และขอตกลงและเงือ
่ นไขดังกลาวขางตนขัดหรือแยงกันเอง ผูขอใชบริการจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของธนาคาร และใหถือวาคําวินิจฉัยของธนาคารดังกลาวเปนที่สุด โดยผูขอใชบริการไมมีสิทธิโตแยง และ/หรือ
เรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจากธนาคาร
ประเภทของการใหบริการ
ก. บริการพื้นฐาน ประกอบดวย
ก.1 Account Information หมายถึง บริการเรียกดูสถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ก.2 Download e-Statement หมายถึง บริการดาวนโหลดไฟลขอมูลสรุปทางบัญชีตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนด
ก.3 Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บริการโอนเงินระหวางบัญชีตนเอง ผูขอใชบริการสามารถทํารายการไดสูงสุดไมจํากัด
จํานวนเงินและจํานวนครั้งตอวัน
ก.4 Pay Bills หมายถึง บริการจายชําระคาสินคาและบริการ โดยสามารถทํารายการไดสูงสุด ตามจํานวนเงินทีส
่ ามารถเบิกถอนสั่ง
จายไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งตอวัน
ข. บริการ GFMIS หมายถึง บริการบริหารการเงินการคลังของหนวยงานราชการดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําเงินรายไดแผนดินสงคลังผาน
ระบบงาน KTB Corporate Online
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ค. บริการ ดานการโอนเงิน Bulk Payment ประกอบดวย
ค.1 KTB iPay Standard หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับโอน
เงิน/คูคาของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และ/หรือธนาคารอื่นๆ ที่เปนสมาชิกในระบบ Bulk Payment System (BPS) และระบบ
BAHTNET ดวยแฟมขอมูลเดียว โดยผูขอใชบริการจะตองสงขอมูลการโอนเงินใหแกธนาคารลวงหนาภายในวันและเวลาที่ธนาคารกําหนด
โดยผูขอใชบริการเปนผูกําหนดวันที่รายการมีผล
ค.2 KTB iPay Direct (กรณี Credit), Direct Credit หมายถึง บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูรับโอนเงิน/คูคาของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร ตามวันที่ผูขอใชบริการกําหนด
ทั้งนี้ในการใชบริการ Bulk Payment ขางตน ผูขอใชบริการสามารถกําหนดจํานวนเงินโอนไดดวยตนเองและสามารถทํารายการได
ไมจํากัดจํานวนครั้งตอวัน โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขการใหบริการดังนี้
•
ขั้นตอนและเงื่อนไขการใหบริการ KTB iPay Standard, KTB iPay Direct (กรณี Credit) Direct Credit
- ในกรณีคาธรรมเนียมรายการใดเปนคาธรรมเนียมที่ผูรับโอนเงิน/คูคาจะตองรับภาระ เชน คาธรรมเนียมการโอน เงินที่คืนใหแก
คูสัญญาจากการถอนคืนเงินรายไดแผนดิน ประเภทคาปรับ ใหแกผูรับโอนเงิน/คูคา เปนตน ผูขอใชบริการจะตองแจงใหผูรับโอนเงิน/คูคา
ทราบวาจะตองเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมดังกลาวโดยธนาคารจะหักคาธรรมเนียมจากเงินที่จะคืนใหแกผูรับโอนเงิน/คูคาจากเงินที่โอน
กอนการโอนเงินเขาบัญชีของผูรับโอนเงิน/คูคาตามอัตราที่ธนาคารกําหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารจะประกาศกําหนดเปน
คราวๆ
- ผูขอใชบริการตกลงจัดสงขอมูลรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของผูรับโอนเงิน/คูคาที่ตองการใหธนาคารโอนเงินเขา
บัญชีในแตละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝากผูรับโอนเงิน/คูคา พรอมทั้งจํานวนเงินที่ผูขอใชบริการจะจายให
ผูรับโอนเงิน/คูคาแตละราย วันที่รายการมีผล หมายเลขโทรศัพท และ/หรือ e-Mail ของผูรับโอนเงินเงิน/คูคา เปนตน พรอมทั้งอนุมัติ
รายการโอนเงินใหแกธนาคารตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหผูรับโอนเงิน/คูคาตามขอมูลดังกลาว
- ธนาคารจะแจงผลการทํารายการโอนเงินใหผูรับโอนเงิน/คูคาผานทาง SMS และ e-Mail ที่ระบุในขอมูลการโอนเงินที่จัดสงในแต
ละคราว
ขอใชบริการไดอานและเขาใจขอกําหนดและเงื่อนไขในขอตกลงฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถา
มี) ไวเปนหลักฐาน

ผูขอใชบริการลงนาม

ลงนาม…......................................................................................ผูขอใชบริการ/ผูอํานาจกระทําการแทน
(............................................................................................................)
หนวยงาน.............................................................................................
ตําแหนง................................................................................................
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา(ถามี)

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
รหัสสาขา ………………………………………………..…………สาขา………………..…………………………………….……………………………………………………..………
รหัสพนักงานเจาหนาที่ผูรับเรื่อง …………………………………รหัสพนักงานผูจัดการสาขา …………………………………………..………………………….……………….
ไดตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขบัญชี และ ลายมือชื่อผูขอใชบริการ และลายมือชื่อเจาของบัญชีวาเปนเจาของบัญชี และเปนผูมีอํานาจในการเบิกถอน / สั่งจาย / โอนเงิน จากบัญชีเงินฝากตามที่
แจงมาจริง และเอกสารหลักฐานตางๆ รวมทั้งเอกสารเดิมที่ผูขอใชบริการไดเคยยื่นไวกับธนาคาร และเอกสารการรับรองการตรวจสอบบัญชีตางสาขา (ถามี) รวมทั้งความถูกตองของขอมูลที่อยูในใบสมัคร
ขอใชบริการฯแลว จึงอนุมัติใหลูกคารายนี้ ใชบริการ KTB Corporate Online ได

(……………………………………..)
ผูตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อ

(………………………………………..)
ผูจัดการสาขา / หัวหนาหนวยงาน

หมายเหตุ: กรุณานําสงสําเนาเอกสารใบสมัครขอใชบริการฯ และขอตกลงการใชบริการฯ และเอกสารประกอบการใชบริการ ไปยังฝายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน เพื่อทําการสราง Company Profile ในระบบ
และการ Implement บริการ
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