ใบคาขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
สาหรับลูกค้านิตบิ ุคคล
(PromptPay Registration Form for Juristic Person Customer)
วันที่ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)

/

/
สาหรับธนาคาร

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั ่วไป
บมจ.

บจก.

หจก.

อื่นๆ โปรดระบุ ....................

ชื่อนิ ติบุคคล (ไทย):
ชื่อนิ ติบุคคล (อังกฤษ):
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร (13 หลัก):
รายละเอียดบัญชีเงินฝากสาหรับผูกพร้อมเพย์ *บัญชีที่ใช้รบั เงินจากบริการรับชาระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ไม่สามารถลงทะเบียนบริการนี้ ได้
เลขที่บญ
ั ชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่เปิ ดในนามผูใ้ ช้บริการ
ชื่อบัญชี .............................................................................................................. สาขา .........................................................
รายละเอียดผูป้ ระสานงานของผูใ้ ช้บริการ
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................... ตาแหน่ ง ….............................................................................
*ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ผปู ้ ระสานงานมีอานาจในการให้และจัดส่ง ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ของผูใ้ ช้บริการให้แก่ธนาคาร รวมทัง้ การ
รับและรับแจ้ง ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือนาส่งให้แก่ผใู ้ ช้บริการ โดยให้ถือว่ามีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการทุกประการ
รายละเอียดการรับแจ้งผลการลงทะเบียน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้รบั แจ้งผลการลงทะเบียน *
E-mail ที่ใช้รบั แจ้งผลการลงทะเบียน * ...........................................................................................................................................................................
*ธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทาง E-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านัน้
เอกสารประกอบการสมัคร
สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิ ติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งนิ ติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน _____ ฉบับ
บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี กรณีใช้สาเนาหนังสือจัดตั้งนิ ติบุคคลในการสมัคร

ส่วนที่ 2: ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรสาหรับลูกค้านิตบิ ุคคล
ข้อตกลงและเงื่ อนไขนี้ ใช้บังคับระหว่าง ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กับผู้ที่ลงทะเบียนผูกบัญชีเงิ นฝากกับเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี อากรสาหรับลูกค้านิ ติบุคคล
(“ผูใ้ ช้บริการ”) โดยผูใ้ ช้บริการ ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้
1. ผูใ้ ช้บริการจะต้องจัดทาใบคาขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรสาหรับลูกค้านิ ติบุคคลกับธนาคาร ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด ได้แก่ ที่สาขาของ
ธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการสามารถนาเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) มาผูกกับบัญชี เงินฝากของ
ผูใ้ ช้บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.1 บัญชีเงินฝากที่นามาผูกกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรจะต้องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อผูใ้ ช้บริก ารเป็ นเจ้าของบัญชีผูเ้ ดียว และต้องไม่เป็ นบัญชีที่
ใช้รบั เงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) และต้องมีสถานะการใช้บริการเป็ นปกติ (Active) เว้นแต่ธนาคาร จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
1.2 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผูใ้ ช้บริการ สามารถผูกได้กบั บัญชีเงินฝากบัญชีเดียวเท่านั้น เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรนั้ น ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด แต่ท้งั นี้ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถผูกได้กบั เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร 1 หมายเลข หรือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
1.3 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากรจะต้องเป็ นหมายเลขที่สามารถตรวจสอบได้จากระบบของกรมสรรพากร หรื อระบบของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงาน
ราชการที่เป็ นผูก้ ากับดูแลการออกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร
2. ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่าการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้บริการได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนดครบถ้วน สมบูรณ์และธนาคารได้แจ้งผลการลงทะเบียนสาเร็จให้
ผูใ้ ช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผใู้ ช้บริการได้ระบุในใบคาขอลงทะเบียนแล้ว
3. ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ลงทะเบียนผูกกับบัญชีสาเร็จแล้ว แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ถูกผูกไว้ สาหรับการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือการใช้
บริการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
4. ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่า การทาธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้ ตามวิธีการและเงื่อนไขสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ไม่ว่ าเป็ นการ
กระทาของผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม ผูใ้ ช้บ ริการตกลงให้ถือว่าเป็ นการกระทาที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผูใ้ ช้บริการ ซึ่งมีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนหนึ่ งเป็ น การกระทาโดย
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/ผูใ้ ช้บริการเอง และผูใ้ ช้บริการตกลงว่า...

ผูใ้ ช้บริการเอง และผูใ้ ช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น โดยผูใ้ ช้บริก ารยินยอมรับผิ ดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการกระทา
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
5. หากผูใ้ ช้บริการมีการยกเลิกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้ หรือบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ในการลงทะเบียนถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ผูใ้ ช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคาร
ทราบทันที โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นก่อนที่ธนาคารได้รับแจ้งใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ หากผูใ้ ช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบและมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึ้ น ไม่ว่ากับธนาคารหรือบุคคลใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้ นทุกประการ
6. ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิ ยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี อากรกับเลขที่บญ
ั ชีที่ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผูก โดยแจ้งให้ธนาคารทราบ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคาร
กาหนด และผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่าการยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรกับเลขที่บญ
ั ชีที่ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผูก จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้บริการได้ดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารจะแจ้งผลการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีสาเร็จให้ผูใ้ ช้บริการทราบผ่ านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail address) และ/หรือ
SMS ที่ผใู้ ช้บริการระบุไว้
7. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงับชัว่ คราว หรื อยกเลิ กการให้บริการนี้ บางส่วนหรื อทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ง ให้ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ ในกรณี ที่
ธนาคารไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็ว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ ทันที ที่ธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
7.1 บัญชีเงินฝากที่ผูกไว้ถูกปิ ด ไม่ว่าโดยผูใ้ ช้บริการ หรือโดยธนาคาร เนื่ องจากบัญชีถูกปรับสถานะเป็ นบัญชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใดก็
ตาม
7.2 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า มีการใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้หรือบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้ เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็ นธุ รกรรมที่อาจผิ ดกฎหมายหรือในลักษณะที่ผิดปกติหรือเป็ นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจมีผูบ้ ุกรุก ( Hacker) ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยประการใดๆ หรือผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
7.3 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่ ของศาล หรือผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
8. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการในความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของธนาคาร เว้นแต่ ผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิขอ้ ตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
9. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกาหนดเวลาและอัตรา ที่ธนาคารประกาศกาหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามอัตราที่ ธนาคารกาหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการทุกบัญชีที่มีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่ องจากบัญชีเงินฝาก
ของ ผูใ้ ช้บริการไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ย วเนื่ องกับบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อแต่ เพียงบางส่ วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถ หักเงิ นค่ าธรรมเนี ยมการใช้บริการที่ คา้ งชาระนั้ นจากบัญชีเงิ นฝากของผู้ใช้บริ การได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือผู้ใช้บริการได้ชาระ
ค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
10. ในกรณีที่ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น หรื อธุ รกรรม หรื อข้อมูลใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริ การคนใดคนหนึ่ ง หรื อหลายคน ให้แก่หน่ วยงานใดๆ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย คาสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่ วยงานที่มีอานาจ หรือควบคุมกากับดูแลธนาคาร หรือเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการ/ให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับ
นี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทารายงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือธุ รกรรมดังกล่าวของผูใ้ ช้บริ การ มอบให้แก่หน่ วยงานนั้ นได้ทุกประการ และให้ความ
ยินยอมนี้ มีผลอยู่ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกการใช้บริการนี้ หรือ ปิ ดบัญชีเงินฝากแล้วก็ตาม
11. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ขอ้ มูลเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรในการปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบนั
12. บรรดาหนั งสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผูใ้ ช้บริ การตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารนั้ น ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรื อ
ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail address) หรือบริการข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผูใ้ ช้บริการได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูใ้ ช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่
ต้องคานึ งถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้ หรือไม่และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้ อถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอนนั้ นเป็ นหนั งสือให้ธนาคารทราบก็
ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้น้ันไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั และทราบ หนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ
13. ผูใ้ ช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และตกลงชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ตามที่ธนาคารกาหนดและ
แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้ นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุก
ประการ โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ด้วย

ข้าพเจ้าในฐานะผูใ้ ช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ในใบคาขอฉบับนี้ ทั้งหมดถูกต้องตรงตามความเป็ นจริงทุ กประการ
ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนผูกบัญชี เงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรสาหรับลูกค้านิ ติบุคคลเป็ นที่เข้าใจ และตกลง
ยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้งระเบียบที่ธนาคารกาหนดไว้ทุกประการ โดยให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนผูกบัญชี
เงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรสาหรับลูกค้านิ ติบุคคล และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยูใ่ นทั้งในขณะนี้ และที่ธนาคารจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในภายหน้า เป็ นส่วนหนึ่ งของใบคาขอฉบับนี้ ด้วย หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายใด ๆ ข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้ นทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ไว้ขา้ งท้ายนี้

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ผูใ้ ช้บริการลงชื่อ x……………………………………………………………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

ผูม้ ีอานาจลงนาม
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/สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร...

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร - ผูร้ บั ใบคาขอ และรับเอกสารประกอบการสมัครจากผูใ้ ช้บริการ
ผูม้ ีอานาจมาแสดงตนครบถ้วน
ผูส้ มัครใช้บริการยื่นเอกสารประกอบครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ….......................................................................................................... รหัสพนักงาน …...............................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ …................................................................................................
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมประทับตรา

ประทับตราสาขา
(ถ้ามี)

ลงชื่อ x……………………………………………………………………………………………………………………………………

(………………………………………………………………………………………………………………………………)
กรุณานาส่งเอกสารให้
ฝ่ ายการจัดการคาขอใช้บริการ (คช.)
ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ1 ชั้น 7 47/7 หมู่ที่ 3 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร – ผูต้ รวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียน
ผลการตรวจสอบ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมประทับตรา

ลงชื่อ x……………………………………………………………………………………………………………………………………
(…………………………………………………………………………………………………………………………………)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
PS ชื่อ __________________________
รหัสพนักงาน ____________________
โทรศัพท์ ________________________
RM ชื่อ _________________________
รหัสพนักงาน ____________________
โทรศัพท์ ________________________
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สาหรับลูกค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรสาหรับลูกค้านิตบิ ุคคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ใช้บังคับระหว่าง ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กับผู้ที่ลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี อากรสาหรับลูกค้านิ ติบุคคล
(“ผูใ้ ช้บริการ”) โดยผูใ้ ช้บริการ ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้
1. ผูใ้ ช้บริการจะต้องจัดทาใบคาขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรสาหรับลูกค้านิ ติบุคคลกับธนาคาร ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด ได้แก่ ที่สาขา
ของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการสามารถนาเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผูใ้ ช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) มาผูกกับบัญชี เงินฝาก
ของผูใ้ ช้บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.1 บัญชีเงินฝากที่นามาผูกกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรจะต้องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อผูใ้ ช้บริการเป็ นเจ้าของบัญชีผูเ้ ดียว และต้องไม่เป็ นบัญชี
ที่ใช้รบั เงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) และต้องมีสถานะการใช้บริการเป็ นปกติ (Active) เว้นแต่ธนาคาร จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
1.2 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผูใ้ ช้บริการ สามารถผูกได้กบั บัญชีเงินฝากบัญชีเดียวเท่านั้น เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรนั้ น ตามวิธีการและเงื่อนไข
ที่ธนาคารกาหนด แต่ท้งั นี้ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถผูกได้กบั เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร 1 หมายเลข หรือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
1.3 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรจะต้องเป็ นหมายเลขที่ สามารถตรวจสอบได้จากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงาน
ราชการที่เป็ นผูก้ ากับดูแลการออกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร
2. ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่าการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้บริการได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ธนาคารกาหนดครบถ้วน สมบูรณ์และธนาคารได้แจ้งผลการลงทะเบียนสาเร็จ
ให้ผใู้ ช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผใู้ ช้บริการได้ระบุในใบคาขอลงทะเบียนแล้ว
3. ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ลงทะเบียนผูกกับบัญชีสาเร็จแล้ว แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ถูกผูกไว้ สาหรับการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือ
การใช้บริการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
4. ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่า การทาธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้ ตามวิธีการและเงื่อนไขสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ไม่ว่าเป็ นการ
กระทาของผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็ นการกระทาที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผูใ้ ช้บริก าร ซึ่งมีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนหนึ่ งเป็ น การกระทาโดย
ผูใ้ ช้บริการเอง และผูใ้ ช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิ ดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น โดยผูใ้ ช้บริก ารยินยอมรับผิ ดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้ นจากการ
กระทาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
5. หากผูใ้ ช้บริการมีการยกเลิกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้ หรือบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ในการลงทะเบียนถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ผูใ้ ช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคาร
ทราบทันที โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือรับผิ ดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นก่อนที่ธนาคารได้รับแจ้งใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ หากผูใ้ ช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบและมี
ความเสียหายใดๆ เกิดขึ้ น ไม่ว่ากับธนาคารหรือบุคคลใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้ นทุกประการ
6. ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรกับเลขที่บญ
ั ชีที่ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผูก โดยแจ้งให้ธนาคารทราบ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคาร
กาหนด และผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่าการยกเลิ กการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี อากรกับเลขที่บัญชีที่ ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่ บญ
ั ชี เงิ นฝากที่ ผูก จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้บริการได้
ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารจะแจ้ง ผลการยกเลิก/เปลี่ ยนแปลงการผูกบัญชีสาเร็ จให้ผู้ใช้บริ การทราบผ่ านทางจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-mail
address) และ/หรือ SMS ที่ผใู้ ช้บริการระบุไว้
7. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงับชัว่ คราว หรือยกเลิกการให้บริการนี้ บางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ง ให้ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่
ธนาคารไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็ว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ ทันทีที่ธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
7.1 บัญชีเงินฝากที่ผูกไว้ถูกปิ ด ไม่ว่าโดยผูใ้ ช้บริการ หรือโดยธนาคาร เนื่ องจากบัญชีถูกปรับสถานะเป็ นบัญชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ข องธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใด
ก็ตาม
7.2 ธนาคารสงสัยหรื อเห็นว่า มีการใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ ผูกไว้หรื อบัญชีเงิ นฝากที่ ผูกไว้ เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรียบร้อยหรื อ
ศี ลธรรมอันดี ของประชาชน หรื อมีลักษณะเป็ นธุ รกรรมที่ อาจผิ ดกฎหมายหรื อในลักษณะที่ ผิดปกติ หรื อเป็ นการฉ้อ ฉล หรื อทุ จริ ต หรื อขัดต่ อกฎหมาย หรื ออาจมีผู้บุกรุ ก (Hacker) ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยประการใดๆ หรือผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
7.3 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่ ของศาล หรือผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
8. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการในความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของธนาคาร เว้นแต่ ผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิขอ้ ตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
9. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกาหนดเวลาและอัตรา ที่ธนาคารประกาศกาหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามอัตราที่ ธนาคารกาหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ
หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการทุกบัญชีที่มีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่ องจากบัญชี
เงินฝากของ ผูใ้ ช้บริการไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวเนื่ องกับบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถ หักเงินค่าธรรมเนี ยมการใช้บริการที่คา้ งชาระนั้ นจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือผูใ้ ช้บริการได้
ชาระ ค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
10. ในกรณีที่ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือธุ รกรรม หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการคนใดคนหนึ่ ง หรือหลายคน ให้แก่หน่ วยงานใดๆ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย คาสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่ วยงานที่มีอานาจ หรือควบคุมกากับดูแลธนาคาร หรือเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นการ/ให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ฉบับนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทารายงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือธุ รกรรมดังกล่าวของผูใ้ ช้บริการ มอบให้แก่หน่ วยงานนั้ นได้ทุกประการ และให้
ความยินยอมนี้ มีผลอยู่ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกการใช้บริการนี้ หรือ ปิ ดบัญชีเงินฝากแล้วก็ตาม
11. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ขอ้ มูลเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรในการปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบนั
12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผูใ้ ช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กบั ธนาคารนั้ น ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือ
ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail address) หรือบริการข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผูใ้ ช้บริการได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูใ้ ช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดย
ไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้ หรือไม่และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้ อถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอนนั้ นเป็ นหนั งสือให้ธนาคาร
ทราบก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้น้ันไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั และทราบ หนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ
13. ผูใ้ ช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และตกลงชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ตามที่ธนาคารกาหนด
และแจ้งให้ผู้ใช้บริ การทราบโดยประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่ านช่องทางต่ างๆ ของธนาคาร ทั้งที่ มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้ นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคาร
เห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ด้วย
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