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��������	
�����������ก / ��������ก�� 	���������������� 

	���������������ก 

 ����!                                                           CIF No. 

(��� ���������! �)ก��� 

���*�+����� ��	��(��,��������ก����������� +-����.���/�����/�ก�����������01�2	��3 

���*�+�� (�5!���6�2�/) 

 (�5!���6����ก86) 

 ��/��5��/	9�ก�� 	����:�ก�� ��/� �*: 

(���0���! 1 (���0���! 2 ��53���0� 

���	��+��0� 	������ / Passport No.                    

	�������0�(����	��+��0�   ��กC�/ 

 ����!��ก��0�  ��.����/� 

(D����*ก��(��(  ��	                  �
��                 �������                �
��� 

�5!��)1(��( 

 �E�ก��:-ก6�  ����ก�����������                      ���������                     ���������                     ��������                  ��������ก                 

����*  ������ก��                      ��กก���
���   ��.��"�����ก�#                      ��.$��%��                  &��ก�#������                 

  ���� ����'                      ��ก�����/��ก)*ก%�  ��$#���                                                        

  ����+  (���	�'$�)                     
 0��F.�1���� 

��!�/)10��กG.��/  $�����'#�������'����               �'�$���$���  ����+ (�'$�) 
 

 �.�(2	�6H�/, 

��!�/)10��01�/(1���ก(��  ���ก�$�����.��
ก/�
��               
 

 

 0��� ��� #�����	 
 ����1��%2��3 ��'��) ���)� �3$��� 

(D����!������ 

  ���ก�$�����.��	�� / ����ก��� 

  

 0��� ��� #�����	 
 ����1��%2��3 ��'��)                                     ���)� �3 

 ���
���4�                                                                      ������ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออมทรัพย์ 

เลขประจําตัวนักศึกษา 
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CIF No.                                              ���������! 

C��:�*�,�5�D5�    

E-mail Address      

��/2��01���5��   1

����1	���'#��     1 6 10,000                     10,001 6 20,000                     20,001 6 30,000                  30,001 6 40,000                 

  40,001 6 60,000                      60,001 6 80,000                     80,001 6 100,000                     100,001 6 150,000                  150,001 �*>�1�                 
 

����)�ก���	
�����������ก 

	���������  ��
��� �3  ก�'0�������  ��'#�� �'�'��4�             �	���  KTB e-Savings 
������ก  ������
����	����4�	K�%� #�����                    ��	 ��	4'                                $�� 

                                   $�����4����                                         #�����������L	$����                                   $��    �ก�4����                             

�5!�����  

  

 
��5!��2�ก��(�!�+1�/    

���*�+��2�����(����)1��ก/(�����Q� �����!                                            �	R���!���/����/F��                   
ก�������F+��/��������ก         ����ก��                   1
����ก��    
 

���ก��������0�����Qก�����ก(,  ��M��$��ก��               1
��M��$��ก��     

���������#�����$������4Nก�����ก�3      

��������'$�����$��� (K�%����กO%��� �
 3M��)   

����)�	�������0�           

 • $���ก���1��������N
 (ATM) 

  $���R4����R (Classic Card)               $������ (Gold Card)               ��'�K�����+ (�'$�)               

 • $���ก���1����Z��	$�� (VDB) 

  $���R4����R (Classic Card)               $������ (Gold Card)               ��'�K�����+ (�'$�)               

 • $���ก���1���.������� �3 �	$�� (Union Pay Debit) 

  $���R4����R (Classic Card)              $������ (Gold Card)               ��'�K�����+ (�'$�)               

 • $���ก���1���b�$�� ��R3ก� (IPAC) 

 $���ก���1��������N
 6 �b�$�� / ��R3ก� (ATM IPAC) 

  $���R4����R (Classic Card)                $������ (Gold Card)               

 $���ก���1����Z��	$�� (VDB IPAC) 

  $���R4����R (Classic Card)                $������ (Gold Card)               

 $���ก���1���.������� �3 �	$�� (Union Pay IPAC) 

  $���R4����R (Classic Card)                $������ (Gold Card)               
 
 
 

���� 

���� 

เจ้าของบัญช ี

���� 

���� 

���� 
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CIF No.                                              ���������! 

������b�� ���� �������������ก��M��#������� ($��) 

  10,000  30,000  50,000  100,000  150,000  ����+  (�'$�) 

��'�K�4.กR��  4.กR������1�   ��ก��� $
#.&��R��ก���1��   ������ก�� / ��"�����ก�# 
   ��ก���M��R��� $
#.&��R��ก���1�� (�'$�) 

$��������d�ก���M����
ก�$$���                                      4��	�$��� 1.   ��'�K�$��������d�ก                                  �
���4�$����     

                                             4��	�$��� 2.   ��'�K�$��������d�ก                                   �
���4�$���� 

                                         4��	�$��� 3.   ��'�K�$��������d�ก                                   �
���4�$���� 

��� �#��1	���$$������4NR�����ก�3 �4����                                                           04'����e�����M��R�$R.ก�$$�����f��������$����04�� 

ก���
�R�M��$��ก��$������4Nก�����ก�3���&��R�� ���#'1	���$$��ก��ก���1�����40$�R3 (Krungthai Telebank Service) �	������
��� 

 

���ก��*�����*/,  ��M��$��ก��               1
��M��$��ก��     

                                             ก�$�4���'#�������'����  

0#�������e4ก���
�R��	� :  E-mail                                                                 SMS (�
���4����)� �3
��b��) 

                                             ก�$�
���4����)� �3
��b����� 1 

0#�������e4ก���
�R��	�:  E-mail                                                                  SMS (�
���4����)� �3
��b��) 

                                             ก�$�
���4����)� �3
��b����� 2 

0#�������e4ก���
�R��	�:  E-mail                                                                  SMS (�
���4����)� �3
��b��) 

                                             ก�$�
���4����)� �3
��b����� 3 

0#�������e4ก���
�R��	�:  E-mail                                                                  SMS (�
���4����)� �3
��b��) 

 

* .��/�.0� : - ก��0#�������e4ก���
�R� ก�2�e.ก$����	����4���'#�������'���� �����'$��������� 1 ������ 04'ก�2�e.ก$����	���
�
���4� ���)� �3
��b���'$$#'�� SMS 1�����
���4���
����'$�M�ก��4��'�$���������� (��ก�������ก��M��0#��e4
ก��4��'�$���e����� E-mail 	��� ���	�'$� E-mail) 

- �
���&��R��1	����#��$���
.4ก�$ $��%�� ������0�4 1�����N
��mกZ3 #��ก�	 ����$����04�� #'0#��e4ก���
�R�1������� e��
�
���4����)� �3
��b�� (SMS) ���� E-mail ������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���ก�� SMS Alert           ��M��$��ก��                1
��M��$��ก��           

 ��กR�&��
����
 04'/���� R�$��ก��#�ก$��������d�ก�4���� 

 �
���4����)� �3
��b��   

���ก�� KTB Verified  by VISA           ��M��$��ก��                 1
��M��$��ก�� 

 �
���4����)� �3
��b��������$��$����M�ก�����&��ก��
 (OTP)                  

���� 

���� 
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CIF No.                                              ���������! 
 

 

 

���ก�� KTB netbank            ��M��$��ก��               1
��M��$��ก��           

                         �
���4����)� �3
��b��������$��$����M�ก�����&��ก��
 (TOP) 

                         E-mail 

 �0D�	��(��,ก��������ก�� : � �������ก	.���
.4, ���ก���R4����1��04'���&��ก��
���ก������ (Financial) 

ก��1��)ก��� : Normal (������ 100,000 $��) 

* ������ �
��b*� ������M�ก�����1����$����$�RR4����04'���&��R��������	�1
#��ก�	#��������ก�� 

��0��(1 �ก���	R��+���������   
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CIF No.                                              ���������! 

����)� KYC/CDD 

�1���	R��������������� .�5�b)��ก���������������!��(D����*���ก����5�� (PEPs) .�5�2�1 

  1
��f�                             ��f� ���	�'$�R��
��
 ��&3                     

KYC/CDD Status  

AML Status  

AML Sub List Code  
 

 �0D�	��(��,ก���	
�����/������ก���      (�4��ก1	�
�กก�� 1 ���) 

  ��
����     ก��4����M�&��ก�#  ����'/�$�ก����ก.�  � ���ก����������  $���������	��� 

  � �����ก$��������'R�M��#��  ����+ (���	�'$�)   

F.�1���!�����������!���.���� �/����� / ��!�����ก��������ก��� (�4��ก1	�
�กก�� 1 ���) 

  ������
  &��ก�#������  ��$#���            
�	ก / �������  ����4�ก��� �3/����4����    

  ก.��b�$��ก������  ����+ (���	�'$�)        

	����:F.�1���!�����������!���.���� �/�����/ ��!�����ก��������ก���  (C	������)  

	����Hก�����ก���01���5�� 

+��� ���/ก����กF��C��������  1 - 6  7 6 12      
�กก�� 12      #���������                                                 $��  

+��� ���/ก��D��F��C������ก  1 - 6  7 6 12  
�กก�� 12      #���������                                                 $�� 
 

b)��������+(�!�+1�/ ����!�/)1��	����:(.��c�����ก�         
�           1

� 
 

*53���!(��.���D1�/��*��0�	��+��0�  
  

 

 

      

      

      

      
 

                                                         

                                          

                                                         �)ก�������������)�F��(�����D)ก0���  
 

เพื อการศึกษา 

���� 

���� 

���� ครอบครัว 

���� 

���� 

 10,000.00 

 10,000.00 

���� 
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CIF No.                                              ���������!  

����)�b)��������+(�!�+1�/ 

e.�
������#����#�� - 1  �#�����$����  $�RR4����  �#�����$����04'$�RR4���� 

��'�K�$������R����'#�����        �
���4�$���          

����K�%�1��                                     
����K�%����กO% 
���/�	���/�u�ก�	 ������� 
����   ������ก��                      ��กก���
���   ��.��"�����ก�#                      ��.$��%��                  &��ก�#������                 

  ���� ����'                      ��ก�����/��ก)*ก%�  ��$#���                                        

  ����+  
 ���0������ 
�����f�$�RR4M�R��$R�������e.�Mก4���	���$�RR4���
��b��K� ���ก���
��� (PEPs) ����1
 

  1
��f�       ��f� ���	�'$�R��
��
 ��&3      

  1	���$�������4�ก"����ก�����'#�������'�������e.�
������#����#�� (b��
�)                      

(��.����+��.�����!������ 

KYC/CDD Status   

AML Status   

AML Sub List Code   
 

*53���!(��.���D1�/��*��0�	��+��0�  (ก�H�b)��������+(�!�+1�/2�1��1�+���������) 
  

 

 

      

      

      

      

 

 
 

                                                                                                       

 

 

 

 

b)��������+(�!�+1�/ ����������)�F��(�����D)ก0��� 

 

 

���� 
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CIF No.                                              ���������!   
 

������������b)����	
�����F����������ก�� 

 ��� �#��1	����04'��$���$���R��
��
����ก4�04'������1�ก��M��$��ก������d�ก��
��� �304'/����$��������d�ก��'#��04'/����
����ก4� 04' ������1� ก����L	$��������d�กก�'0������� 04'/���� ����ก4� 04' ������1� ก����L	$����������
����	����4�	K�%� 04'/����
����ก4� 04' ������1�ก��b��$���ก���1��������N
 04'/����$��� ก���1�� ��Z� �	$�� 04'/����$���ก���1�� �b�$��/��R3ก� 04'/���� ����ก4�04'
������1�ก��M��$��ก��0#������������
���������$���)� �3
��b�� ( SMS Alert ) 04'/���� ����ก4�04'������1�ก��M��$��ก��  ���
� �3 (PromptPay) 
04'/���� ����ก4�04'������1�ก��M��$��ก�� KTB netbank ��
��ก������0�$����R����w$�$��>��>��
	04����N�����f�1���
R��
��'��R3���
��� �#����ก��'ก�� 04'��� �#�������
e.ก �� 04'�x�$�����
����ก4� 04'������1����+ ���1	��'$�M�����ก4�	��ก4�� �'�$��$ 04'��&��x�$�����
���
&��R��1	�ก����	1�� ��>����
���.04��M��2'��> 04'/���� ���#'
���1�M�K��������ก��'ก�� M�ก����> ��� �#���ก4������
����R�$��ก��R�&��
����

04'R�M��#��M	+ M�ก����L	$��������d�ก 04'/���� ก��M��$��ก�� 	��ก4����
���&��R��ก����	1��M��2'��> 04'/���� ��
���&��R��1	�
�ก��
��'ก�)0ก�1� ��4����0�4� M�K��������ก��'ก�� ��
��>�M��b��������ก4�04'������1�ก��M��$��ก�����+ 	��ก4����f������*�����R����w$�$��>
	��� �	���ก��� �#��1
�x�$�����
����ก4�04'������1�ก��M��$��ก��04'/����R�������1
�������*�����M	#���f����� M���ก�	R��
������� 0ก&��R�� 
04'/���� $�RR4M	+ ��� �#���ก4������
��$e�	��$ M�R��
�����������ก�	�*>�	��ก4�� M���������&��R������ก����04'M�ก�2����
�R��
$ก ���
e�	 4�	�ก�	�*>�1
��R��
$ก ���e�	 4�	��>�#'�ก�	�*>�	�������M	กN��
 ��� �#���ก4������
M��&��R��
����&���ก��'ก��M�ก��0ก�1�R��

$ก ���e�	 4�	M��b.ก������
R��
��f�#��� Z*����
b*������
M��&��R����ก����04'/�����������#�ก$�������+ ������ �#�����
���.ก�$&��R�� �	�
1
����0#��M����� �#�����$4������ 04' 1
������R��
�����
#�ก��� �#����ก0�����M	 ��ก#�ก��> ��� �#������$����� ���
.4������ �#���'$�1�� M�
R����w$�$��> 04' ��ก�����'ก�$����M	 ������ �#��1	�M��1��0ก&��R�� 
�R��
b.ก����R�$b��� 04' ��f�R��
#�����ก��'ก�� ��
��>���� �#���ก4�
�����
M��&��R�� ��	�� ��$b�
���
.4$����'ก�� ���� ��>��
	������ �#��#�ก$�RR4��������$�RR4M	กN1	�M�ก�2����#����f�04'/����M�ก�2����
&��R����N��
R�� �4�	#������
M��&��R��0ก�1����$����� ��
���
���
.4�	�
���&��R��M��b.ก����R�$b�����f��y##�$����>�0����������R����w$�$
��>04'� �����'����3M�ก���z��ก��ก����#���#�กก4�

�#w���  ��� �#���ก4������
M��&��R�����#��$04'/������$R�����
.4�'�$�����'����
��%/�04'/����K� M$���������� �#��#�ก������ก������ก�������� ��ก#�ก��> ��� �#���ก4������
M��&��R���������������04'/�������
.4
e4��K�2{304'/����$��ก�����&��R��M����� �#�����$Z*����
b*�ก��������0#��e���'$$SMS 04'/�����'$$���4Nก�����ก�3����+04'�ก4�M��
R��
�����
��>
���.�4�	1�0
��� ��� �#��#'1	��L	$��������d�กก�$&��R��04'/���� �ก�4�กก��M��$��ก��$���ก���1��������N
 04'/���� $���ก���1��
��Z��	$�� 04'/����$���ก���1���b�$��/��R3ก�04'/����$��ก��0#������������
���������$���)� �3
��b�� (SMS Alert) 04'/���� $��ก��  ���
� �3 
(PromptPay) 04'/���� $��ก�� KTB netbank 04'/����$��ก������M	04��กN��
 
 
� �����f��4�ก"�� ��� �#��#*���4�4��
������1������������> 

 

4�����          e.���M��$��ก��/e.���$$��� 

   (                                                                ) 

 
(��.����+��.�����!������ 

4�����   e.�R�$R�
$���                      ���� ��ก��� 

4�����   e.�R�$R�
����e��                ���� ��ก��� 

4�����   e.���$R����/e.����
�����L	$���� ���� ��ก��� 

 e.����� �
 3M$R����  
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CIF No.                                              ���������! 

����)�b)�2�����b�	��C/��,��!F��+��� 

e.�1	���$e4��'����3���0��#��� 6 1  �#�����$����  e.�
������#����#�����1
M��#�����$����  $�RR4���� (�'$�) 

��'�K�$������R����'#����� �
���4�$��� 

����K�%�1�� 

����K�%����กO% 

���/�	���/�u�ก�	 ������� 

����   ������ก��  ��กก���
���   ��.��"�����ก�#   ��.$��%��  &��ก�#������ 

  ���� ����'  ��ก�����/��ก)*ก%�  ��$#���   

  ����+ 

 ���0������ 

�����f�$�RR4M�R��$R�������e.�Mก4���	���$�RR4���
��b��K� ���ก���
��� (PEPs) ����1
 

  1
��f�  ��f�  ���	�'$�R��
��
 ��&3 

  1	���$�������4�ก"����ก�����'#�������'�������e.�1	���$e4��'����3���0��#��� (b��
�) 

(��.����+��.�����!������ 

KYC/CDD Status  

AML Status  

AML Sub List Code  
 

 

 

 

 

���� 
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CIF No.                                              ���������! 

(1 ���! 2  Checklist ก��+�������� ���(�!/����� AML/CFT  : (��.���*��ก������.�1 /���  
 
1. ���#��$���
.404'�4�ก"��ก��0�	������4.กR������R�$b��� 

0� +(��F��  
 

2. ���#��$4.กR��4�4��
��������$���ก�������R��
��
 ��&3�������&��ก��
M�M$R����M��$��ก��&��ก��
���+  
3. ���#��$4.กR��4�4��
��������$���R��
b.ก��������������4�ก"��     
4. ���#��$ก��M�������4�
 / ��
0d�M�ก�����&��ก��
���4.กR��  
5. ���#��$4.กR�� 04'/���� e.�1	���$e4��'����3���0��#���M�����������
���&��ก��
M� AML List  

6. ���#��$R��
������	��� AML/CFT Yes No 

    6.1  4.กR�� 04'/���� e.�1	���$e4��'����3���0��#���
����������f�e.����
�R��
�������.���	 M� AML List   

   6.2 4.กR������e.�1	���$e4��'����3���0��#���
��b��K� ��f� PEPs   

   6.3 4.กR��
� O��ก��
���
��������R�������04'������&��ก��
 STR (0$$ ���.1-03) $��'$$��� AMLO   

.�ก0�� Yes ��� 6.1-6.3 �.�+�������� ���(�!/�  KYC Status 3  F���.��������ก��������)��)ก����*�!��0������� 6.4  

   6.4  4.กR��
� ���� �R�
�$��������d�ก����
�$����R�	��ก�$&��R�� �2���3����+ ����1
 

        1

�  
�  (�'$�����&��R��)  

.�ก0�� No ��� 6.1-6.3 �.��������ก��01������ 7 

 Yes No 

7. 4.กR����'ก�$���� ���
�R��
����������   

.�ก0�� Yes ��� 7  �.�+�������� ���(�!/�  KYC Status 1     
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั/ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั สาํหรบัลูกค้าประเภทบคุคลธรรมดา 
Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person 

 
ผูเ้ปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชืBอ/นามสกลุ)  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  

สญัชาติ 
Nationalities 

บตัรประชาชนเลขทีB/หนังสือเดินทาง เลขทีB  
ID Card No./Passport No.  

ประเทศทีBเกิด ........................................................................                                                          วนัทีBเกิด         (      /          /         ) 
Country of Birth                                                                                                                              Date of Birth  

เพืBอวตัถปุระสงคข์องแบบฟอรม์นีP  “ธนาคาร” ให้หมายความถงึ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) และให้รวมถงึ บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
For this purpose, the “Bank” means Krung Thai Bank Public Company Limited and includes Krungthai Asset Management Public Company Limited 

ส่วนทีB 1 
Part 1 

สถานะของลูกค้า  

Status of Customer 

โปรดเลือกทาํเครืBองหมายในช่องทีBสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person 

(หากทา่นทาํเครื องหมายในชอ่ง "ใช"่ ในขอ้ 1. หรอืขอ้ 3. โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 หากทา่นทาํเครื องหมายในชอ่ง "ใช"่ ในขอ้ 2. และทาํเครื องหมายในชอ่ง "ไมใ่ช"่ ในขอ้ 3. โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้ม

ทั +งสง่เอกสารประกอบ) 

(If you check  "yes" in question 1 or question 3, please complete IRS Form W-9. If you check "yes" in question 2 and check "no" in question 3, please complete IRS Form W-8BEN and provide 

supporting document(s).) 

� ท่านเป็นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม ่  Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยู่นอกสหรฐัอเมรกิา  
โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ1งในนั 2นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที1เป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 

You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship . 

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship. 

� ท่านเป็นผูถ้อืบตัรประจาํตวัผูมี้ถิBนทีBอยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (กรีนการด์) ใช่หรือไม ่Are you a U.S. Green Card Holder? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

โปรดตอบ "ใช"่ หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจําตวัผูม้ถีิ1นที1อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ใหแ้กท่า่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของทา่นจะหมดอายุ
แลว้หรอืไม ่ณ วนัที1ทา่นกรอกและลงลายมอืชื1อในแบบฟอรม์นี2 
ควรตอบ "ไมใ่ช"่ หากบตัรประจําตวัผูม้ถีิ1นที1อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที1ทา่นกรอกและลงลายมอืชื1อในแบบฟอรม์นี2 

You must answer "Yes'' if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date 
you complete and sign this form. 

You should answer  "No'' if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form 

���� ท่านมีสถานะเป็นผูมี้ถิBนทีBอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพืBอวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม ่ ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 
      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ถา้ทา่นไม่ไดม้ถีิ1นที1อยู่ในสหรฐัอเมรกิา โปรดระบุประเทศถิ1นที1อยู่ของทา่นและเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี 

If you do not have residence in the U.S., please indicate all of your country of residence and indicate tax ID number for these countries. 

(1) ประเทศ .................................................................   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี ................................................................... 
     Country                                                         Tax ID Number (if any)      
(2) ประเทศ .................................................................   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี ................................................................... 
     Country                                                         Tax ID Number (if any)      
(3) ประเทศ .................................................................   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี ................................................................... 
     Country                                                         Tax ID Number (if any)      

คาํถามเพิBมเติม / Additional Questions 

(หากทา่นทาํเครื องหมายในชอ่ง "ใช"่ ชอ่งใดชอ่งหนึ ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN และ/หรอื สง่เอกสารประกอบ) 

(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s))  

� ทา่นม ี(หรอืจะม)ี ที1อยู่อาศยัในปจัจุบนั หรอืที1อยู่เพื1อการตดิต่อในสหรฐัอเมรกิา สาํหรบับญัชทีี1เปิดไวห้รอืมอียู่กบัธนาคารใชห่รอืไม่ 
Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the Bank? 

ใช/่Yes  �    ไมใ่ช/่No � 

� ทา่นมหีมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมรกิา เพื1อการตดิต่อทา่นหรอืบุคคลอื1นที1เกี1ยวขอ้งกบับญัชทีี1เปิดไวห้รอืมอียู่กบัธนาคารหรอืไม่ 
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the Bank? 

ใช/่Yes  �    ไมใ่ช/่No � 

�ทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที1เป็นของสหรฐัอเมรกิา)  

    Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)? 

ใช/่Yes  �    ไมใ่ช/่No � 

� ทา่นม ี(หรอืจะม)ี ที1อยู่ซึ1งเป็นที1อยู่สาํหรบัรบัไปรษณยี์แทนหรอืที1อยู่สาํหรบัการสง่ต่อเพื1อการดําเนนิการเกี1ยวกบับญัชทีี1เปิดไวห้รอืมอียู่กบัธนาคารแต่เพยีงที1อยู่เดยีว  
ใชห่รอืไม่ 
Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with the Bank? 

ใช/่Yes  �    ไมใ่ช/่No � 
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ส่วนทีB 2 
Part 2 

การยืนยนัและการเปลีBยนแปลงสถานะ 
Confirmations and Change of Status 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูที1ใหต้ามแบบฟอรม์นี2 หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 หรอืตามแบบฟอร์ม W-8BEN เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ธนาคารมสีทิธใิชดุ้ลยพนิจิแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที1จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั 2งหมดหรอืบางสว่น ซึ1งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที1ธนาคารเหน็สมควร 
    You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 or Form W-8BEN is false, inaccurate or incomplete, the Bank shall be entitled to 

terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the Bank may deem appropriate. 
3. ทา่นตกลงที1จะแจง้ใหธ้นาคารทราบและนําสง่เอกสารประกอบใหแ้กธ่นาคาร ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี1ยนแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของทา่นที1ระบุในแบบฟอรม์นี2ไมถู่กตอ้ง  
    You agree to notify and provide relevant documents to the Bank within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.  
4. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที1ท่านไม่ได้ดําเนินการตามขอ้ 3 ขา้งต้น หรอืมกีารนําส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี1ยวกบัสถานะของท่าน ธนาคารมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีง 

ฝา่ยเดยีวที1จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั 2งหมดหรอืบางสว่น ซึ1งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที1ธนาคารเหน็สมควร 
 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle the Bank to terminate, at its 

sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the Bank may deem appropriate. 
  

ส่วนทีB 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ภายใตข้อบเขตของกฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างธนาคาร และหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ท่านตกลงใหค้วามยนิยอมและตกลงที1จะไม่ยกเลกิเพกิถอนการให ้
ความยนิยอมดงักลา่วแกธ่นาคารในการดําเนนิการดงัต่อไปนี2 
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the Bank and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize the Bank to: 
1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของท่านใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ1งรวมถงึหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว 

รวมถงึ ชื1อลกูคา้ ที1อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะการปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์รื1อง FATCA จํานวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัชใีนระหว่างปีปฏทินิที1ผ่านมา 
รายการเคลื1อนไหวทางบญัช ีจํานวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และ/หรอืทรพัย์สนิอื1นๆ ที1มอียู่กบัธนาคาร ตลอดจนจํานวนรายได้ และขอ้มูลอื1นๆ ที1เกี1ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ 
ทางธุรกจิที1อาจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ1งรวมถงึ IRS ดว้ย 

 disclose information to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA 
compliance status, account balance or value, the payments made with respect to the account during the calendar year. account statements. the amount of money. the type and value of 
financial products and/or other assets held with the Bank, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be 
requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่น และ/หรอืเงนิไดท้ี1ทา่นอาจมหีรอืมสีทิธไิด้รบัจากธนาคาร ในจํานวนที1กําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ1งรวมถงึ IRS ด้วย ภายในบงัคบัของ
กฎหมาย และ/หรอืกฎเกณฑต์่างๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหวา่งธนาคารและหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 

 withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the Bank in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the 
IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Bank and such tax authorities. 

หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูที1จําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูที1จําเป็นตอ้งรายงานใหแ้กธ่นาคาร หรอืไมส่ละสทิธใินการบงัคบัใชก้ฎหมายที1หา้มการรายงานขอ้มูล ธนาคารมี
สทิธใิชดุ้ลยพนิจิแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที1จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั 2งหมดหรอืบางสว่น ซึ1งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที1ธนาคารเหน็สมควร  
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Bank, or if you fail to provide a waiver of a law 
that would prevent reporting, the Bank shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to 
closing an account as the Bank may deem appropriate. 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถงึขอ้กาํหนดและเงื1อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี2เป็นอย่างดแีลว้ และตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกัเงนิ และการยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจ้าตามขอ้กําหนดและ
เงื1อนไขในเอกสารฉบบันี2 เพื1อเป็นหลกัฐานแหง่การนี2จงึไดล้งลายมอืชื1อไวเ้ป็นสาํคญั 

By placing the signature below, I hereby acknowledge the terms and conditions specified herein, and agree to allow the disclosure of information, withholding and termination of banking/ business 
relationship subject to the terms and conditions as described above in all respects. 

ลายมอืชืBอของลูกค้าผูข้อเปิดบญัชี 
Signature of Applicant 

วนัทีB 
Date 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                
 

 ทําที�  บมจ .ธนาคารกรุงไทย  สาขา                                         

 วนัที� เดือน พ.ศ. 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ............................................................ นามสกลุ ...................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด .......................................................... ประชาชน/หนงัสอืเดินทาง เลขที�........................................................................ 
วนัหมดอาย ุ....................................................... หนงัสอืสาํคญั/ใบสาํคญัประจําคนตา่งด้าว เลขที� ......................................................
วนัหมดอาย ุ...................................................... ที�อยู ่....................................................................................................................... 
 
 โดยหนงัสอืฉบบันี - ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ตดิตอ่สอบถาม สบืค้น ตรวจสอบข้อมลู เปิดเผย
ข้อมลูหรือให้ข้อมลูของข้าพเจ้าไมว่า่บางสว่นหรือทั -งหมดเกี�ยวกบั ชื�อ-นามสกุล เลขที�ประจาํตวัประชาชน เลขที�หน้าบตัร  เลขที�

บัญชี  เลขที�บตัรเงนิสด(Purse no.) และรูปภาพ ของข้าพเจ้า (“ข้อมลู”) ตอ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“หนว่ยงาน”)  เพื�อ

วตัถปุระสงค์  เป็นข้อมูลให้กบัมหาวทิยาลัยและใช้ในการหกัเงนิ/คืนเงนิ ค่าลงทะเบียนและกิจกรรมต่างๆ  หรือวตัถปุระสงค์อื�น
ใดตามที�หนว่ยงานเห็นสมควรได้ทกุขณะ ตามหลกัเกณฑ์  เงื�อนไข  และวิธีปฏิบตัิที�ธนาคารและหนว่ยงานกําหนด  โดยธนาคารไมต้่องแจ้ง
หรือได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก 

 ทั -งนี -  ข้าพเจ้าตกลงจะไมเ่พิกถอนการให้ความยินยอมดงักลา่วไมว่า่กรณีใดๆ  และให้ถือวา่  คูฉ่บบั  และบรรดาสาํเนา  ภาพถ่าย  
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์หรือโทรสารที�ทําสาํเนาขึ -นจากหนงัสอืให้ความยินยอมฉบบันี -  โดยการถา่ยสาํเนาภาพถ่าย  ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
โทรสาร  ที�ทําสาํเนาขึ -นจากหนงัสอืให้ความยินยอมฉบบันี -  โดยการถ่ายสาํเนา  ภาพถ่าย  หรือบนัทกึไว้ไมว่า่รูปแบบใดฯ  เป็นหลกัฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นกนั 
 

 
 

 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสาํคญั 
 
 

       ผู้ให้ความยินยอม 
(                                                                                  )  

  
 
 

 

พยาน(เจ้าหน้าที�ธนาคาร) 

  (                                                                                  ) 
 

หมายเหต:ุ การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูเป็นสทิธิของเจ้าของข้อมลูที�จะให้ความยินยอมหรือไมก็่ได้ 
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เรียน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา / จุดบริการแลกเปลี�ยนเงิน  .............................................................................     วนัที�  ..................................................... 

 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้บริการบตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ของธนาคาร จึงขอให้รายละเอียดกบัธนาคาร ดงัตอ่ไปนี -       
ชื�อและนามสกุล    � นาย   �  นาง   � นางสาว   � อื�นๆ (โปรดระบ)ุ   .......................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
บัตรสําคัญประจาํตัว                       �บตัรประจําตวัประชาชน        หมายเลข   ……………………………………..……………. 
 � หนงัสือเดินทาง         หมายเลข   ……………………...…………….………..….… 

    �  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ   …………………………...............   หมายเลข   ……………….…………………….…………… 

 
 
 

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองวา่ ข้อมลูและรายละเอียดที�ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ในคําขอใช้บริการบตัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบันี -ทั -งหมดถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงทุกประการ และผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการบตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามเอกสารที�แนบทั -งหมด
แล้ว ซึ�งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ได้ระบุใน
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้ บริการบตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ดงักล่าว รวมทั -งข้อตกลงและเงื�อนไขการถือบตัรกรุงไทยเอทีเอ็มและบตัรกรุงไทยสถาบนั/องค์กร 
และ/หรือระเบียบปฏิบตั ิและ/หรือ  คู่มือ และ/หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการใช้บริการบตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตลอดจนอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั -งที�
มีอยู่แล้วและที�จะมีขึ -นตามที�ธนาคารกําหนด ทกุประการ ซึ�งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ�งของคําขอใช้บริการฉบบันี -ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงด้วยว่าวนัหมดอายุ (Valid 
thru เดือน/ปี) ที�ปรากฏบนบตัรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มิใช่วนัสิ -นสุดการใช้บตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระหว่าง ธนาคาร และผู้ขอใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงและรับทราบว่าบตัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จะสิ -นสุดระยะเวลาการใช้บตัรตามกําหนดเวลาที�ระบุในใบคําขอใช้บริการบตัรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี - 
ทั -งนี - หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการดงักล่าวจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายใดๆ แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบใน
ความเสียหายที�เกิดขึ -นทั -งหมด  เพื�อเป็นหลกัฐานผู้ขอใช้บริการจงึขอลงลายมือชื�อและประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี - 

ผู้ขอใช้บริการได้รับบตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หมายเลข  .......................................................................... และได้รับเอกสารดงัต่อไปนี -เป็นที�เรียบร้อยแล้ว  
 � ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการบัตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
 � สําเนาใบคําขอใช้บริการบัตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ** ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บสําเนาใบคําขอใช้บริการบตัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไว้เพื�อเป็นเอกสารหลกัฐานสําคญัในการติดต่อ/ขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการ
ใช้บตัรกบัธนาคารในภายหลงั** 

            ลงชื�อ   ……………..............................................   ผู้ขอใช้บริการ 
                                                                                                (                                                         ) 
สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร   

หมายเลขบตัร บญัชี Wash Account วนัอออกบตัร วนัสิ -นสุดการใช้บตัร จํานวนเงิน คา่ธรรมเนียม จํานวนเงินรวม ( บาท) 
       
       
       

บนหน้าบัตรวันหมดอายุ ….…./…….. (Valid thru mm/yy)                             ลงชื�อ  ..................................................  พนกังานผู้ รับคําขอ/ผู้อนมุตัิ 
หมายเหต ุ:    วนัออกบตัร คือ วนัที�ทําบตัร    (…./…./….)                                                         (                                                     )                                                      
 วนัสิ -นสดุการใช้บตัร คือ  วนัสดุท้ายของเดือนที�ออกบตัร บวกไปอีก  6 ปี  (…./…./….)            

      ใบคาํขอใช้บริการบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      

มีความประสงค์ 
� ขอซื -อบตัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประเภท  ...CASH CARD....จํานวนบตัร  .....1....  ใบ  จํานวนเงินในบตัรรวม ................................. บาท   
� ขอออกบตัรทดแทนกรณี    �   บตัรถกูเครื�อง ATM/ADM ยดึ ที� ...................................    �   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ   ....………………………….. 




