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เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย        วัน..................... เดือน .................................... พ.ศ. .............. 

ขาพเจา หนวยงาน ภาษาไทย (TH). …………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……… 

ภาษาอังกฤษ (EN).……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

สังกัด……………………………………………………………………………………….………………. เลขประจําตัวผูเสียภาษี* ……………………………………………………… 

ขอมูลผูติดตอธนาคาร ช่ือ-สกุล* …………………………………………………………………………………………………….…. โทรศัพท*……………………...……….... 

โทรสาร*………………………………………………........ EMAIL*...………………………………………………..……………………………………………………………….……… 

ท่ีอยูหนวยงาน*................................................................................................................................................................................................................................................... 

ตําบล/แขวง................... .............................อําเภอ/เขต*..............................................................จังหวัด*........................................................รหัสไปรษณีย............................ 

โดย นาย/นาง/นางสาว......………………………………………………………………………..…………………………....…….………… ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงค  

ขอมูลบริการ                                                                            

 ขอสมัครใชบริการ   สําหรับ Company ID – GMIS …………………………  Product Code - ……………………………………………………………………..………….   

                            ช่ือหนวยงาน(Enterprise Name):                                                                  ช่ือผลิตภัณฑ (Product name):                   

(ภาษาไทย)...........................................................................................................    (ภาษาไทย).................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................    (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................      

ขอตกลงการขอใชบริการ Bill Payment 

ประเภทชองทางการใหบริการ (Payment Channel) 

     1. Teller Payment 

     2. ATM Payment 

   3. Internet Payment 

 

  เงื่อนไขการทํารายการผานชองทาง Teller Payment  
        เงินสด (Cash)         โอนเงิน (Transfer)              เช็คเคลียริ่งธนาคาร (CB)          เช็คเคลียริ่งตางธนาคาร (CL) 
การรับรายงาน Payment (DR082) 
      รับผาน KTB Corporate Online (Service Download Miscellaneous) 
การรับ Payment Output File (Text File) 
      รับขอมูลผาน KTB Corporate Online                   Service: Receivable Online         Service: Receivable Download 
กรุณาระบุหมายเลขอางอิงการทํารายการ (Reference 1-3) 
Reference 1: (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... (ไมเกิน 18 หลัก) 

                  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................ (ไมเกิน 18 หลัก) 

Reference 2: (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... (ไมเกิน 18 หลัก) 

                  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................ (ไมเกิน 18 หลัก) 

Reference 3: (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... (ไมเกิน 18 หลัก) 

                  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................ (ไมเกิน 18 หลัก) 

* หมายเหตุ สําหรับการทํารายการผานชองทาง ATM Payment เทาน้ันท่ีรับเฉพาะ Reference 1-2 โดยจํานวนหลักไมเกิน 18 หลัก 
  

รายละเอียดหมายเลขบัญชีสําหรับการรับชําระคาสินคาและบริการของผูขอใชบริการ 
 

บัญชีเงินฝากที่ตองการใหนําเงินเขาบัญชี                บัญชีเฉพาะรับชําระเทาน้ัน (Payment Only) 

     เลขท่ีบัญชี  - - -  ชื่อบัญชี...............................................................................................................    
  

ผูมีอํานาจลงนาม/ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 

1. ชื่อ................................................................................................................................ตําแหนง................................................................................................................ 

        บัตรประจําตัวประชาชน        อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 

     เลขท่ี………………………………………………………………………………………… วันหมดอายุ........................................................... 
 

2. ชื่อ.............................................................................................ตําแหนง....................................................................... 

        บัตรประจําตัวประชาชน        อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 

     เลขท่ี……………………………………………………………………………………...… วันหมดอายุ........................................................... 

ขอกําหนดเงื่อนไขในการลงนามตามหนังสือรับรอง....................................................................................................................... 

หมายเหตุ : หากมีผูมีอํานาจลงนาม/ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนมากกวา 2 ทาน ใหจัดทําเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม 

 

หนา 1 จาก 3
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การชําระคาธรรมเนียม 

   Teller Payment 

   ATM Payment 

  Internet Payment 

กรมบัญชีกลางตกลงเปนผูชําระคาธรรมเนียมสําหรับบริการรับชําระเงิน Bill Payment สําหรับกลุมงานภาครัฐ ท้ังน้ี อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามขอตกลงระหวางธนาคารกับ

กระทรวงการคลัง 
 

          ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการขอรับรองวา ขอมูลและรายละเอียดที่ขาพเจาไดใหไวในคําขอใชบริการฉบับน้ีท้ังหมดถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ และขาพเจาได

อานขอตกลงการใชบริการ เปนท่ีเขาใจโดยตลอดแลว และตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวในขอตกลงการใชบริการ Bill Payment ดังกลาว และ/หรือระเบียบ

ปฏิบัติของธนาคาร รวมท้ังคูมือและเอกสารใด ๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการตามคําขอใชบริการฉบับน้ีท้ังท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไปตามที่ธนาคารกําหนดทุกประการ โดยใหถือวา

เปนสวนหนึ่งของคําขอใชบริการขางตนดวย หากขาพเจาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดดังกลาว จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายใดๆ แกธนาคาร ขาพเจายินยอมรับผิดในความ

เสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขางทายนี้ 

 

ขอตกลงการใชบริการ Bill Payment 
            
           ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏใน “คําขอใชบริการรับชําระเงิน Bill Payment”   ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธนาคาร”กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังน้ี       
ขอ 1. การใหบริการ 
           ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารดําเนินการรับชําระเงินคาสาธารณูปโภค คาสินคา และ/หรือคาบริการ ซึ่งตอไปน้ีจะรวมเรียกวา “คาบริการ” จากลูกคาของผูขอใชบริการ ซึ่ง
ตอไปนี้จะเรียกวา “ลูกคา” โดยลูกคาจะนําเงินคาบริการที่ตองชําระใหแกผูขอใชบริการนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่เปดไวกับธนาคาร ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “บัญชีรับ
ชําระเงิน” 
ขอ 2. หนาที่ของผูขอใชบริการ  
           2.1 ผูขอใชบริการตกลงจะเปนผูรับผิดชอบจัดพิมพแบบฟอรมใบรับฝากเงินและเอกสารแนะนําการชําระเงิน เพื่อใหลูกคาใชในการนําเงินเขาบัญชีของผูขอใชบริการ ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดตามที่ธนาคารและผูขอใชบริการรวมกันกําหนด ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “แบบรับชําระเงิน” โดยผูขอใชบริการเปนผูออกคาใชจายและดําเนินการจัดสงใหแก
ลูกคา พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดวิธีการใชใหลูกคาทราบดวยคาใชจายของผูขอใชบริการเอง 
           2.2 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในแบบรับชําระเงินเปนสาระสําคัญในการชําระเงินคาบริการใหแกผูขอใชบริการ ดังน้ัน เมื่อธนาคาร
ไดนําเงินฝากเขาบัญชีรับชําระเงิน หรือดําเนินการใดๆตามขอมูลที่ลูกคาสงใหธนาคารแลว ใหถือวาธนาคารปฏิบัติโดยถูกตองครบถวนทุกประการแลว และธนาคารไมมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตอยางใด  
           2.3 ผูขอใชบริการตกลงเปนผูดําเนินการแจงรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนตางๆ ในการชําระเงิน เชน รหัสประจําตัว จํานวนเงินที่ตองชําระ เลขที่บัญชีรับชําระเงินและ
ขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการใชบริการชําระเงินคาบริการใหลูกคาทราบดวยคาใชจายของผูขอใชบริการเอง 

           2.4 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมรูปแบบบริการชําระเงินรวมถึงชองทางการใหบริการชําระเงินอื่นใดของธนาคารที่อาจจะมีเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารนําเงินฝากเขาบัญชีรับชําระเงินของผูขอใชบริการเพื่อชําระคาบริการของผูขอใชบริการไดตอไปตลอดระยะเวลาการใชบริการ
การชําระเงินน้ีตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารจะมีหนังสือแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนที่การปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมรูปแบบบริการชําระเงินรวมถึงชองทางการใหบริการชําระเงินอื่นใดของธนาคารจะมีผลใชบังคับ 
ขอ 3. การชําระคาธรรมเนียม 

3.1 คาธรรมเนียมการรับผลการชําระเงินผานระบบของธนาคาร 
                ผูขอใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียมการรับผลการชําระเงินผานระบบของธนาคาร ตามอัตราที่ไดกําหนดไวในคําขอใชบริการรับชําระเงิน Bill Payment 
           3.2  คาธรรมเนียมการใชบริการ 

   3.2.1 กรณีผูขอใชบริการเปนผูรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ ธนาคารจะนําเงินคาบริการที่ไดรับชําระจากลูกคา เขาบัญชีรับชําระเงินของผูขอใช 
บริการทั้งจํานวน แลวจึงทํารายการหักคาธรรมเนียมออกจากบัญชีรับชําระเงินของผูขอใชบริการ 

3.2.2  กรณีลูกคาเปนผูรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงเปนผูแจงใหลูกคาทราบวาการใชบริการการชําระเงิน เพื่อชําระ 
คาบริการผานธนาคาร ลูกคาจะตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการใชบริการตามอัตราที่ระบุไวในใบคําขอใชบริการรับชําระเงิน Bill Payment ใหแกธนาคาร พรอมกับการชําระ
คาบริการดวย 
          ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะชําระคาบริการเปนเช็ค ผูขอใชบริการจะตองแจงใหลูกคาทราบวาธนาคารตกลงนําเงินเขาบัญชีรับชําระเงินของผูขอใชบริการ ภายหลังเช็คของลูกคา
ไดผานการเรียกเก็บเงินเรียบรอยแลวเทาน้ันกรณีที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาบริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนใหแกผูขอใชบริการ โดยผูขอใชบริการตกลงจะดําเนินการติดตาม
เรียกเก็บเงินคาบริการจากลูกคาโดยตรง ดวยคาใชจายของผูขอใชบริการฝายเดียว 
  3.2.3 ในกรณีที่ผูขอใชบริการเห็นวา การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการไมถูกตอง ผูขอใชบริการตกลงแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ธนาคารหักบัญชีรับชําระเงิน หากผูขอใชบริการไมแจงใหธนาคารทราบถึงความไมถูกตองภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาธนาคารไดดําเนินการ
รับชําระเงินคาบริการโดยถูกตองครบถวนแลว ซึ่งผูขอใชบริการตกลงจะไมโตแยงคัดคานหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆจากธนาคารในภายหลัง และหากมีการแจงใหธนาคารทราบถึง
ความไมถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากผูขอใชบริการ 
ขอ 4. ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ในกรณีที่ธนาคารนําเงินอื่นใดที่มิใชคาบริการตามขอตกลงการใชบริการฉบับน้ีฝากเขาบัญชีรับชําระเงินผิดพลาด ทั้งน้ี ไมวาจะเกิดจากความ
ผิดพลาดของขอมูล เอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอื่นใด หรือเหตุผิดพลาดใดๆก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจํานวนดังกลาวออกจากบัญชีรับชําระเงิน 
เพื่อเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดทันที โดยธนาคารไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบกอน โดยผูขอใชบริการตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากธนาคาร 
ขอ 5. กรณีที่ลูกคานําเงินฝากเขาบัญชีเพื่อชําระคาบริการผิดไปจากบัญชีรับชําระเงิน ผูขอใชบริการตกลงเปนผูดําเนินการเจรจาและเรียกรองเงินดังกลาวจากลูกคาโดยตรง 
ขอ 6. กรณีที่ผูขอใชบริการตองชําระคาเสียหาย หรือคาธรรมเนียม และ/หรือจํานวนเงินใดๆ ใหแกธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีรับชําระเงินหรือ 
บัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคารเพื่อหักชําระหน้ีได โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการหักเงินจากบัญชีดังกลาวภายใน 15 วันทําการของธนาคาร 
นับตั้งแตวันที่ธนาคารทําการหักเงิน หากเงินในบัญชีรับชําระเงิน และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดมีไมเพียงพอใหธนาคารหักชําระหน้ีไดทั้งหมด ผูขอใชบริการตกลง
ยินยอมชําระดอกเบี้ยใหแกธนาคารจากยอดหนี้สวนที่ธนาคารไมสามารถหักชําระหน้ีไดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของธนาคาร เร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและสวนลด 
(ปจจุบันเทากับรอยละ 15 ตอป) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแตละคราวนับตั้งแตวันที่ธนาคารไมสามารถหักเงินชําระหน้ีไดจนกวาผูขอใชบริการจะชําระหน้ีเสร็จ
สิ้น และไมเปนการตัดสิทธิธนาคารในการที่จะบอกเลิกการใชบริการ 
ขอ 7. กรณีผูขอใชบริการไดเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชีรับชําระเงินไมวาเหตุใดก็ตาม หรือมีการเปดบัญชีรับชําระเงินเพิ่ม ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตาม
ขอตกลงการใชบริการฉบับน้ียังคงมีผลบังคับใชกับเลขที่บัญชีรับชําระเงินที่เปล่ียนแปลงใหม หรือบัญชีรับชําระเงินที่เปดเพิ่มเติมน้ันดวย 
ขอ 8. ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขและขอกาํหนด รวมทั้งคาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการรับชําระเงิน Bill 
Payment ฉบับน้ี โดยธนาคารจะแจงใหผูขอทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
ขอ 9. การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ 
           ในกรณีที่ธนาคารจําเปนตองเปดเผยขอมูลของธนาคารใหแกผูขอใชบริการ หรือตัวแทน หรือพนักงาน หรือลูกจาง เฉพาะผูที่เกี่ยวของและจําเปนตองทราบขอมูล ซึ่งตอไปน้ีจะ
เรียกรวมกันวา “ตัวแทนผูขอใชบริการ” ทั้งน้ี ไมวาขอมูลจะอยูในรูปของเอกสาร รายงาน บันทึกขอมูล ผลการวิเคราะห ผลการศึกษา และ/หรือในรูปแบบใดๆ ไมวาโดยวาจาหรือลาย
ลักษณอักษร ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ขอมูลที่เปนความลับ” โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมที่จะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุดังน้ี 
           9.1 ผูขอใชบริการตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับอยางเครงครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรือขอมูลอื่นๆ และจะไม
เปดเผยใหบุคคลใด ๆ ไดลวงรูถึงขอมูลที่เปนความลับ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และตกลงวาจะใชขอมูลที่เปนความลับเพื่อวัตถุประสงคในการใหบริการตามบริการของธนาคารตามที่
ไดระบุในขอตกลงฉบับน้ีเทาน้ัน อีกทั้งจะไมใชขอมูลที่เปนความลับไปในทางใดๆ อันทําใหหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารไมวาโดยทางตรงหรือทางออม แมวาขอตกลง
ฉบับน้ีจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร 
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           9.2 ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการทั้งปวง เพื่อใหตัวแทนผูขอใชบริการเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวตามขอกําหนดและเงื่อนไขเชนเดียวกับที่ผูขอใชบริการไดตก
ลงไวกับธนาคารตามขอตกลงฉบับน้ี โดยผูขอใชบริการขอรับรองวาตัวแทนผูขอใชบริการจะไมเปดเผยและ/หรือใชขอมูลที่เปนความลับในประการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวใน
ขอตกลงฉบับน้ี 
           9.3 ขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยและ/หรือใชขอมูลที่เปนความลับตามที่ระบุในขอ 9.1 และขอ 9.2 ขางตน คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงไมนํามาใชบังคับกับขอมูลที่ผู
ขอใชบริการไดทําการพิสูจนหรือมีหลักฐานยืนยันเปนลายลักษณอักษรไดวา เปนขอมูลที่ไดเปดเผยแลวตอสาธารณะชนหรือทราบกันเปนการทั่วไป ทั้งน้ี ตองมิใชขอมูลที่ถูก
เปดเผยโดยผูขอใชบริการ 
           9.4 ในกรณีที่ผูขอใชบริการตองเปดเผยขอมูลที่เปนความลับตอศาล หรือหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจตามกฎหมาย ผูขอใชบริการตกลงแจงใหธนาคารทราบเปนหนังสือ
ลวงหนากอนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับดังกลาว พรอมแสดงหลักฐานหรือระบุขอกฎหมายที่บังคับใหผูขอใชบริการตองเปดเผยขอมูลที่เปนความลับดวย 
           9.5 ผูขอใชบริการตกลงจะสงคืนหรือทําลายขอมูลที่เปนความลับในทันทีเมื่อไดรับแจงจากธนาคาร รวมทั้งสงคืนหรือทําลายขอมูลหรือรายงาน ผลหรือการศึกษาวิเคราะห 
และเอกสารใด ๆ ทั้งตนฉบับและสําเนาที่ผูขอใชบริการหรือตัวแทนผูขอใชบริการไดจัดทําขึ้นโดยอางอิงขอมูลที่เปนความลับ  และผูขอใชบริการจะไมทําสําเนาหรือทําซ้ําซึ่งขอมูล
ที่เปนความลับน้ัน ไมวาดวยวิธีการใดๆ 
           9.6 หากธนาคารไดรับความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากการที่ผูขอใชบริการหรือตัวแทนผูขอใชบริการใชหรือเปดเผยขอมูลที่เปนความลับในประการใดๆ นอกเหนือจากที่
ไดระบุไวในขอตกลงฉบับน้ี หรือผูขอใชบริการหรือตัวแทนผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขขอหน่ึงขอใดตามที่ไดระบุไวในขอตกลงฉบับน้ี ผูขอใชบริการตกลง
ยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหแกธนาคารภายใน 30 วัน นับแตวันที่ธนาคารไดแจงใหผูขอใชบริการทราบ นอกจากการชดใชคาเสียหายดังกลาวแลว ผูขอใช
บริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่มีขึ้นหรืออาจมีขึ้นได ซึ่งรวมถึงการรองขอใหศาลมีคําสั่งอยางหน่ึงอยางใดเพื่อระงับการใช
หรือเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของผูขอใชบริการหรือตัวแทนผูขอใชบริการหรือของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของดวย 
ขอ 10.  หากผูขอใชบริการหรือธนาคารประสงคจะยกเลิกคําขอใชบริการรับชําระเงิน Bill Payment ผูขอใชบริการหรือธนาคารจะแจงใหอีกฝายหน่ึงทราบเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาคําขอใชบริการรับชําระเงิน Bill Payment และขอตกลงการใชบริการฉบับน้ีเปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

ลงช่ือผูขอใชบริการ 
 

 

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

ตําแหนง ….................……………………………………………………… 

หนวยงาน .............................................................................................. 

                          วันที่ ……....../………………../25…….. 

หนา 3 จาก 3

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร (สาขา/หนวยงาน) 
 

ลงนามผูตรวจสอบและรับรอง (Branch Senior ขึ้นไป)   ลงนามผูอนุมัติ (ผูจัดการสาขา/ผูอํานวยการฝาย)
 

 

 

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

              วันท่ี ……....../………………../25……..         วันท่ี ……....../………………../25…….. 

สําหรับผูบันทึกขอมูล 
 
รหัส Enterprise Code: ................................................................................... 

รหัส Product Code: ....................................................................................... 

 

ลงชื่อผูบันทึก ................................................................................................ 

วันท่ี ……....../………………../25…….. 
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