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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข้อมูลลูกค้า :  บุคคลธรรมดา /  นิติบุคคล

หมายเลขประจาตัวลูกค้า(CIF NO)........................
รหัสประเภทลูกค้า………………………………...

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
 เจ้าของบัญชี / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูม้ ีอานาจสัง่ จ่ายเงิน / ผูร้ ับมอบอานาจ
 ผูท้ าธุรกรรมเป็ นครั้งคราว / ผูร้ ับมอบอานาจ
 ผูท้ าการแทนนิติบุคคล / ผูเ้ กี่ยวข้องกับบัญชีนิติบุคคล
ความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ าการแทนนิติบุคคลกับเจ้าของบัญชี  กรรมการผูจ้ ดั การ  กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม  ผูถ้ ือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 ผูร้ ับมอบอานาจ  อื่นๆ (ระบุ).........................................................................

 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................

MISS
MR.
OTHER (Specify)
MRS.
r (Thai)r: ...............................................................................................................................................................................................................
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ (English) : ....................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน (13 หลัก) ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___-___ ___ - ___ รหัสพนักงาน ธ.ก.ส. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทีอ่ ยู่ตาม :  บัตรประจาตัวประชาชน  ทะเบียนบ้ าน  สถานทีต่ ้งั ตามทะเบียนนิตบิ ุคคล
เลขที่.......................... หมู่ที่................................ หมู่บา้ น/อาคาร...........................................................................ชั้น........................ห้อง.......................
ตรอก/ซอย.................................................... ถนน..................................................................ตาบล/แขวง........................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................... จังหวัด.................................................................... รหัส ไปรษณี ย.์ ....................................
โทรศัพท์ บ้าน........................................................ มือถือ............................................................... ที่ทางาน..................................................................
โทรสาร ................................................. E-mail address.................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่ อได้ สะดวก/ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน  เช่นเดียวกับที่อยูต่ ามบัตรประจาตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สถานที่ต้ งั ตามทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่........................... หมู่ที่................................... หมู่บา้ น/อาคาร......................................................................ชั้น........................ห้อง.......................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน....................................................................ตาบล/แขวง........................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................... จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
โทรศัพท์ บ้าน........................................................ มือถือ............................................................... ที่ทางาน..................................................................
โทรสาร ................................................... E-mail address...............................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน/สถานทีต่ ้งั ทาการนิตบิ ุคคล  เช่ นเดียวกับทีอ่ ยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน/ทะเบียนบ้ าน/สถานทีต่ ้งั ตามทะเบียนนิตบิ ุคคล
ชื่อที่ทางาน...........................................................................................................................................................................................................................
เลขที่.......................... หมู่ที่................................... หมู่บา้ น/อาคาร.......................................................................ชั้น........................ห้อง.......................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน....................................................................ตาบล/แขวง........................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................... จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
โทรศัพท์ บ้าน........................................................ มือถือ................................................................. ที่ทางาน................................................................
โทรสาร ................................................... E-mail address...............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สาหรับการติดต่ อ/จัดส่ งเอกสาร  ตามบัตรประจาตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน /ที่ต้งั ตามทะเบียนนิติบุคคล  สถานที่ทางาน
 ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก/ที่อยูป่ ัจจุบนั
เพศ :  ชาย  หญิง สถานภาพ :  โสด  สมรสจดทะเบียน  สมรสไม่จดทะเบียน  หม้าย  หย่า  แยกกันอยู(่ ร้าง)
ชื่อคู่สมรส …………………………………………………………..
สัญชาติ :  ไทย  อื่นๆ................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด......./......./........ ศาสนา :  พุทธ
 คริ สต์
 ซิกข์
ฮินดู
 อิสลาม สมาชิกมัสยิด…………………………………  อื่นๆ (ระบุ)...............................................

ระดับการศึกษา

รายได้ ส่วนบุคคล
(บาท/เดือน)

 ไม่สามารถระบุได้
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
 ปริ ญญาโท
 ไม่เกิน 15,000
 50,001 – 100,000

 ต่ากว่าประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 ปริ ญญาเอก
 15,001 – 30,000
 100,001 – 500,000

 ประถมศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ปริ ญญาตรี
 30,001 – 50,000
 500,001 ขึ้นไป

เอกสารสาคัญทีใ่ ช้ ในการแสดงตัวลูกค้ า/อาชีพ/ประเภทธุรกิจ
 ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
บุคคลธรรมดา :  บัตรประจาตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 หนังสื อเดินทาง (Passport Number) (ระบุประเทศ)........................................  อื่นๆ (ระบุ)..............................................
เลขที่.......................................ออกโดย............................................................ วันที่ออก....................................... วันหมดอายุ.....................................
 ไม่มีอาชีพ
 พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
 ธุรกิจบริ การ
สถานะอาชีพ
 เจ้าของกิจการ  เกษตรกรรม  พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ  พนักงาน/ลูกจ้างสถาบันการเงิน  พาณิ ชยกรรม
 ผูป้ ระกอบการ  อาชีพตามกฎหมาย ป.ป.ง. และนักการเมือง
 อื่นๆ (ระบุ).........................................................................
นิตบิ ุคคล :  บริ ษทั จากัด  บริ ษทั มหาชน  ห้างหุน้ ส่วนสามัญ  ห้างหุน้ ส่วนจากัด  ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล  ธนาคาร
 ส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์  สมาคม/มูลนิธิ  วัด/โรงเรี ยน  กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
 วิสาหกิจชุมชน  อื่นๆ(ระบุ)................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................................................ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร........................................................................
 หนังสื อรับรอง  ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิ ชย์
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เอกสารสาคัญ
 หนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั  หนังสื อมอบอานาจทาการแทนนิติบุคคล
 บัตรประจาตัวประชาชน
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
เลขที่........................................... ออกโดย......................................................... วันที่ออก....................................... วันหมดอายุ.....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าให้ไว้แก่ธนาคารถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ...........................................................................
(............................................................................)
วันที่.....................................................

สาหรับธนาคาร
ผลการตรวจสอบข้อมูล CDD  ไม่พบข้อมูล
 พบข้อมูล

ปฏิเสธการรับลูกค้า / ทาธุรกรรม

ระดับความเสี่ ยง KYC

 ระดับ 2

 ระดับ 1

......................................................
ผูร้ ับคาขอ

......................................................
ผูอ้ นุมตั ิคาขอ

ความเสี่ ยงลูกค้าเป็ น 3

 ระดับ 3
...................................................... ......................................................
ผูบ้ นั ทึกข้อมูลในระบบ
ผูต้ รวจการบันทึก / ข้อมูล

