ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ปีการศึกษา 2559
สาหรับจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
...............................................
ตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษากาหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นั้น สานักงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ขอแจ้งขั้นตอนการยื่น
เอกสารแสดงตนเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องกรอกประวัติ และข้อมูลส่วนตัวที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อเข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียน
นักศึกษา 10 หลัก และรหัสผ่านคือเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่ Passport (นักศึกษาต่างชาติ) พิมพ์ใบขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1.5 นิ้ว เพื่อนาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันแสดงตนขอขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาพร้อมเอกสารสาคัญ ได้แก่
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport (สาหรับนักศึกษาต่างชาติ) จานวน 1 ชุด
1.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือรับรองว่าสาเร็จการศึกษา (หนังสือสาคัญ) จานวน 1 ฉบับ (นาฉบับ
จริงมาแสดงด้วย) และเขียนเลขทะเบียนนักศึกษากากับ กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล เขียนชื่อ-สกุลใหม่ให้ชัดเจน และแนบสาเนาใบ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล เย็บติดกับสาเนาหลักฐานการศึกษาทุกฉบับ
1.3 สาเนาใบรับรองรายคะแนน (ทรานสคริป) จานวน 1 ฉบับ (นาฉบับจริงมาแสดงด้วย) ที่ระบุชื่อปริญญาและ
ค่าเฉลี่ยสะสมที่ได้รับ วันที่สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ (นาฉบับจริงมาแสดงด้วย) และเขียนเลขทะเบียนนักศึกษากากับ
กรณีเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เขียนชื่อ-สกุลใหม่ให้ชัดเจน และแนบสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
1.4 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่าสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. แบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 4 หน้า หรือ DOWNLOADW ได้ที่
www.reg.tu.ac.th (แบบฟอร์มมี 14 หน้า) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายนักศึกษาให้เรียบร้อย และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เขียนชื่อ-สกุล และเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก ด้านหลัง สาหรับทาบัตรนักศึกษาชั่วคราว
4. กาหนดการรับแสดงตนขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
สถานที่ : สานักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 2 ตึกอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์ ตามตารางเวลากาหนด

**** สาเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเขียนเลขทะเบียนนักศึกษากากับไว้ที่มุมขวาบน
ทุกแผ่น กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้เขียนชื่อ-สกุลใหม่ ให้ชัดเจน
***** รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ไม่สวมครุยปริญญาใดๆ พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลักหลังรูปถ่าย

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ สานักงานทะเบียนนักศึกษา
โทร. 026133716 - 9

สานักงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์
ตารางเวลายื่นเอกสารแสดงตนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ จัดการเรียนการสอนท่าพระจันทร์
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2 สานักงานทะเบียนนักศึกษา
คณะ
เวลาขึ้นทะเบียน
รัฐศาสตร์

09.15 - 10.00 น.

เศรษฐศาสตร์

10.05 - 11.00 น.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10.05 - 11.00 น.

ศิลปศาสตร์

13.15 - 14.00 น.

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

14.05 - 15.00 น.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

14.05 - 15.00 น.

วิทยาลัยสหวิทยาการ

15.05 - 15.30 น.

ชื่อสถาบัน/องค์ กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*** กรุณากรอกข้ อมูลในข้ อทีม่ ีเครื่องหมาย** ให้ ครบถ้ วน/ข้ อ1 – 7, ข้ อ12, 15, 17
และรับรองสาเนาถูกต้ องด้ านล่ างด้ วยค่ ะ***

ติดรูปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้
หน้ าตรง
ไม่ สวมหมวก
หรือแว่ นตาดา
ที่ถ่ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ด้ วย กาว เท่ านัน้

หมู่โลหิ ต................

ข้ อมูลเพิม่ เติม รหัสนักศึกษา

**1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) NAME ……….....................................SURNAME ………………………………………..……..
**2. วุฒิการศึกษา  ต่ากว่าอนุปริ ญญา(01)  อนุปริ ญญา(02)  ปริ ญญาตรี (03)  ปริ ญญาโท(04)  ปริ ญญาเอก (05)
**3. อาชีพ  ข้าราชการ (01)...............................................  ข้าราชการการเมือง (01)  พนง.รัฐวิสาหกิจ (02)  พนง.บริ ษทั (03)
 ธุรกิจส่ วนตัว (05)  อาชีพอิสระ (06) นักเรี ยน/นักศึกษา (07)  ลูกจ้าง (04)  อื่นๆ(08)(ระบุ)...................................
เลือกธุรกิจส่วนตัวโปรดระบุประเภท.......................................................................................................................................
**4. รายได้  ไม่มีรายได้ประจา (00)  1-10000(01)
 10001-20000(02)  20001-30000(03)  30001-40000(04)
 40001-60000(05)  60001-80000(06)  800001-100000(07)  100001-150000(08)  150,001-ขึ้นไป (09)
**5. ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ (กรณีไม่ ตรงตามบัตรประชาชน)เลขที่...............อาคาร................................หมู่ที่..........ซอย……………….....................
ถนน...................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณี ย.์ ....................
**6. สถานภาพ  โสด / S  หย่าร้าง / D  หม้าย / W  สมรส / M ชื่อคู่สมรส
....................................................................
.......................

**7. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน............................................ มือถือ .......................................... E – mail .................................................................
8. วัตถุประสงค์การเปิ ดบัญชี  1.ออมเงิน  2.การลงทุนในธุรกิจ  3.ชาระ/เบิก เงินกู้  4.เพื่อการสิ นเชื่อ
 5.บัญชีเงินเดือน  6.เพื่อหักบัญชีชาระค่าใช้จ่าย  99. อื่นๆ(ระบุ). LINK บัตรนักศึกษา.ม.ธ..............
9. แหล่งที่มาของเงิน
 1.เงินออม
 2.ธุรกิจส่วนตัว
 3.รับจ้าง
 4.มรดก/ของขวัญ
 5.ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน  6.กูส้ ถาบันการเงิน  99. อื่นๆ(ระบุ).....จากครอบครัว...........
10. ประมาณการทาธุรกรรม / เดือน (ฝาก/โอนเข้า)  A 1-6 ครั้ง  B 7-12 ครั้ง  C >12 ครั้ง เป็ นเงิน.......5,000.......................บาท / เดือน
11. ประมาณการทาธุรกรรม / เดือน (ถอน/โอนออก)  A 1-6 ครั้ง  B 7-12 ครั้ง  C >12 ครั้ง เป็ นเงิน.......5,000.......................บาท / เดือน
**12. ชื่อสถานศึกษา.................................................................................. ระดับการศึกษา................................................................................
คณะ............................................................................................ สาขาวิชา.........................................................................................................
13. แหล่งที่มาของรายได้หรื อเงินของลูกค้ามาจาก  ประเทศไทย  อื่น ๆ โปรดระบุชื่อประเทศ............................................................
14. ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง  เจ้าของบัญชี  ผูม้ ีอานาจสัง่ จ่าย  บุคคลอื่นๆ โปรดระบุความสัมพันธ์.................-...................
ชื่อ – สกุล ...................... - ....................................... เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง/หลักฐานอื่น ๆ.................................................
ชื่อ – สกุล ....................... - ...................................... เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง/หลักฐานอื่น ๆ..................................................
**15. ประเทศที่เกิด  ไทย (TH)
 อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................................
16. สัญชาติที่สอง (ถ้ามี) ...............................................................................................
**17. ท่านเป็ นบุคคลในครอบครัวหรื อผูใ้ กล้ชิดของนักการเมือง / เจ้าหน้าที่บริ หารระดับสูงของหน่วยงานรัฐหรื อไม่
 ไม่เป็ น
 เป็ น โปรดระบุความสัมพันธ์...........................................................................................
โปรดกรอกข้ อมูลและถ่ ายสาเนาบัตรประชาชนให้ ชัดเจน

พืน้ ที่สาหรับถ่ ายบัตรสาคัญประจาตัว

**รับรองข้ อมูล/สาเนาถูกต้ อง**
(แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน)
(ถ้ าบัตรข้ าราชการ แนบทะเบียนบ้ านด้ วยคะ)

ลงลายมือชื่อ ....................................................
(ให้เหมือนกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กบั ธนาคาร)
วันที่ ...........................................................

แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person
ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานําหน้ า/ชืBอ/นามสกุล)
Applicant Name (Title/Name/Surname)

สัญชาติ
Nationalities

บัตรประชาชนเลขทีB/หนังสือเดิ นทาง เลขทีB
ID Card No./Passport No.
ประเทศทีB เกิ ด ........................................................................
Country of Birth

วันทีBเกิ ด
(
Date of Birth

/

/

)

เพืBอวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนีP “ธนาคาร” ให้หมายความถึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และให้รวมถึง บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (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

โปรดเลือกทําเครืBองหมายในช่องทีBสอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริ กน
ั / U.S. Person
(หากท่านทําเครืองหมายในช่อง "ใช่" ในข้อ 1. หรือข้อ 3. โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 หากท่านทําเครืองหมายในช่อง "ใช่" ในข้อ 2. และทําเครืองหมายในช่อง "ไม่ใช่" ในข้อ 3. โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อม
ทัง+ ส่งเอกสารประกอบ)
(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).)
ท่านเป็ นบุคคลอเมริ กนั ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ จะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึง1 ในนัน2 คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเ1 ป็ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
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.
ท่านเป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวผูม้ ีถิBนทีBอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริ กา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Green Card Holder?

โปรดตอบ "ใช่" หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจําตัวผูม้ ถี นิ1 ทีอ1 ยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ทา่ น ไม่วา่ บัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุ
แล้วหรือไม่ ณ วันทีท1 า่ นกรอกและลงลายมือชือ1 ในแบบฟอร์มนี2
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจําตัวผูม้ ถี นิ1 ทีอ1 ยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท1 า่ นกรอกและลงลายมือชือ1 ในแบบฟอร์มนี2
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
ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถิBนทีBอยู่ในสหรัฐอเมริ กาเพืBอวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี อากรของสหรัฐอเมริ กา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ถ้าท่านไม่ได้มถี นิ1 ทีอ1 ยู่ในสหรัฐอเมริกา โปรดระบุประเทศถิน1 ทีอ1 ยู่ของท่านและเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี)
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 .................................................................
Country
(2) ประเทศ .................................................................
Country
(3) ประเทศ .................................................................
Country

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) ...................................................................
Tax ID Number (if any)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) ...................................................................
Tax ID Number (if any)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) ...................................................................
Tax ID Number (if any)

คําถามเพิB มเติ ม / Additional Questions
(หากท่านทําเครืองหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN และ/หรือ ส่งเอกสารประกอบ)
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s))
ท่านมี (หรือจะมี) ทีอ1 ยู่อาศัยในปจั จุบนั หรือทีอ1 ยู่เพือ1 การติดต่อในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีทเี1 ปิดไว้หรือมีอยู่กบั ธนาคารใช่หรือไม่
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?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพือ1 การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน1 ทีเ1 กีย1 วข้องกับบัญชีทเี1 ปิดไว้หรือมีอยู่กบั ธนาคารหรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the Bank?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเ1 ป็ นของสหรัฐอเมริกา)

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)?
ท่านมี (หรือจะมี) ทีอ1 ยู่ซงึ1 เป็ นทีอ1 ยู่สาํ หรับรับไปรษณีย์แทนหรือทีอ1 ยู่สาํ หรับการส่งต่อเพือ1 การดําเนินการเกีย1 วกับบัญชีทเี1 ปิดไว้หรือมีอยู่กบั ธนาคารแต่เพียงทีอ1 ยู่เดียว
ใช่หรือไม่
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?

ส่วนทีB 2
Part 2

การยืนยันและการเปลีBยนแปลงสถานะ
Confirmations and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ1 ห้ตามแบบฟอร์มนี2 หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือตามแบบฟอร์ม W-8BEN เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ธนาคารมีสทิ ธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ1 ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง2 หมดหรือบางส่วน ซึง1 รวมถึงการปิดบัญชี ตามทีธ1 นาคารเห็นสมควร
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. ท่านตกลงทีจ1 ะแจ้งให้ธนาคารทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่ธนาคาร ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย1 นแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีร1 ะบุในแบบฟอร์มนี2ไม่ถูกต้อง
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. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทที1 ่านไม่ได้ดําเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกีย1 วกับสถานะของท่าน ธนาคารมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพีย ง
ฝา่ ยเดียวทีจ1 ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง2 หมดหรือบางส่วน ซึง1 รวมถึงการปิดบัญชี ตามทีธ1 นาคารเห็นสมควร
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

การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีเ1 กีย1 วข้อง และ/หรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างธนาคาร และหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงทีจ1 ะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้
ความยินยอมดังกล่าวแก่ธนาคารในการดําเนินการดังต่อไปนี2
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. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง1 รวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว
รวมถึง ชือ1 ลูกค้า ทีอ1 ยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เรือ1 ง FATCA จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชีในระหว่างปี ปฏิทนิ ทีผ1 ่านมา
รายการเคลือ1 นไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สนิ อื1นๆ ทีม1 อี ยู่กบั ธนาคาร ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอื1นๆ ทีเ1 กีย1 วกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/
ทางธุรกิจทีอ1 าจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง1 รวมถึง IRS ด้วย
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. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ทที1 า่ นอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากธนาคาร ในจํานวนทีก1 ําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง1 รวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของ
กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างธนาคารและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
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.
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจ1 ําเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจ1 ําเป็ นต้องรายงานให้แก่ธนาคาร หรือไม่สละสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายทีห1 า้ มการรายงานข้อมูล ธนาคารมี
สิทธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ1 ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง2 หมดหรือบางส่วน ซึง1 รวมถึงการปิดบัญชี ตามทีธ1 นาคารเห็นสมควร
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.
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบถึงข้อกําหนดและเงือ1 นไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี2เป็ นอย่างดีแล้ว และตกลงยินยอมให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล การหักเงิน และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้าตามข้อกําหนดและ
เงือ1 นไขในเอกสารฉบับนี2 เพือ1 เป็ นหลักฐานแห่งการนี2จงึ ได้ลงลายมือชือ1 ไว้เป็ นสําคัญ
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.
ลายมือชืBอของลูกค้าผูข้ อเปิ ดบัญชี
Signature of Applicant

วันทีB
Date

140ใบคาขอใช้ บริการบัตรธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 2

เรียน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา / จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน ...ม.ธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ .............. วันที่ ...............................................
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์ขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ของธนาคาร จึงขอให้ รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี ้
ชื่อและนามสกุล  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................................
บัตรสาคัญประจาตัว
 บัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลข ……………………………………..…………….
 หนังสือเดินทาง
หมายเลข ……………………...…………….………..….…
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………........... หมายเลข …….…………………………….……………
มีความประสงค์
 ขอซื ้อบัตรธรรมศาสตร์ ประเภท …IPAC…CARD (CASH.CARD)........ จานวนบัตร ......1..... ใบ จานวนเงินในบัตรรวม ......0.00... บาท
 ขอออกบัตรทดแทนกรณี  บัตรถูกเครื่ อง ATM/ADM ยึด ที่ ...................................  อื่นๆ (โปรดระบุ) ....……………………..
ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ ในคาขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ฉบับนี ้ทังหมดถู
้
กต้ องตรงตามความ
เป็ นจริ ง ทุกประการ และผู้ขอใช้ บริ การได้ รับทราบข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบทังหมดแล้
้
ว ซึง่
เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อ ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ดงั กล่าว รวมทังข้
้ อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรกรุ งไทยเอทีเอ็มและบัตรกรุ งไทยสถาบัน/องค์กร และ/
หรื อระเบียบปฏิบตั ิ และ/หรื อ คูม่ ือ และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทังที
้ ่มีอยู่แล้ ว
และที่จะมีขึ ้นตามที่ธนาคารกาหนด
ทุกประการ ซึง่ ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของคาขอใช้ บริ การฉบับนี ้ด้ วย โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงด้ วยว่าวันหมดอายุ
(Valid thru เดือน/ปี ) ที่ปรากฏบนบัตรธรรมศาสตร์ มิใช่วนั สิ ้นสุดการใช้ บตั รธรรมศาสตร์ ระหว่าง ธนาคาร และ ผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงและ
รับทราบว่าบัตรธรรมศาสตร์ จะสิ ้นสุดระยะเวลาการใช้ บตั รตามกาหนดเวลาที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ นี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายใดๆ แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ทังหมด
้
เพื่อเป็ นหลักฐานผู้ขอใช้ บริ การจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) ไว้ ข้างท้ ายนี ้
ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับบัตรธรรมศาสตร์ หมายเลข .............................................................................. และได้ รับเอกสารดังต่อไปนี ้เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรธรรมศาสตร์
 สาเนาใบคาขอใช้ บริการบัตรธรรมศาสตร์
** ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเก็บสาเนาใบคาขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ไว้ เพื่อเป็ นเอกสารหลักฐานสาคัญในการติดต่อ/ขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการใช้ บตั ร
กับธนาคารในภายหลัง**
ลงชื่อ …………….............................................. ผู้ขอใช้ บริ การ
(
)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
หมายเลขบัตร

บัญชี Wash Account

วันอออกบัตร

บนหน้ าบัตรวันหมดอายุ ….…./…….. (Valid thru mm/yy)
หมายเหตุ : วันออกบัตร คือ วันที่ทาบัตร (…./…./….)
วันสิ ้นสุดการใช้ บตั ร คือ วันสุดท้ ายของเดือนที่ออกบัตร บวกไปอีก 6 ปี (…./…./….)

วันสิ ้นสุดการใช้ บตั ร

จานวนเงิน

ค่าธรรมเนียม จานวนเงินรวม ( บาท)

ลงชื่อ .................................................. พนักงานผู้รับคาขอ/ผู้อนุมตั ิ
(
)

