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ใบค ำขอใชบ้รกิำร/เปลีย่นแปลงกำรใชบ้รกิำรพรอ้มเพย ์
Service Use Application/Change Form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการทีข่า้พเจา้ขอใชบ้รกิารนีก้บัธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ ”ธนาคาร” ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 
To apply for this Service with CIMB Thai Bank Public Company Limited, hereinafter referred to as “Bank”, I agree to comply with the terms and 
conditions as follows: 
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรใชบ้รกิำรพรอ้มเพย ์Terms and conditions for PromptPay service 
1. ค ำจ ำกดัควำม  Definitions     
 1.1 “บรกิาร พรอ้มเพย ์”หรอื “บรกิารนี้ ”  หมายถงึ บรกิารทีร่องรับการโอนและรับโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืธรุกรรมเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากใดๆ ทีอ่าจถกูก าหนด
ขึน้ในภายหนา้ โดยใชเ้ลขประจ าตวัประชาชน  หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร หรอืขอ้มลูอืน่ใด ทีอ่าจถกูก าหนดขึน้ในภายหนา้  โดยเมือ่
ขา้พเจา้ลงทะเบียน (Register) บรกิารนี้  คู่กับบัญชเีงนิฝาก ระบบงานจะจัดเก็บขอ้มูลการลงทะเบยีนบรกิารนี้เป็นขอ้มูลในการรองรับการโอนและรับโอนเงนิทาง
อเิล็กทรอนกิส ์หรอืธรุกรรมเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากใดๆ ทีอ่าจถกูก าหนดขึน้ในภายหนา้ตอ่ไป  
             “PromptPay” service or “this Service” refers to a service that supports electronic fund transfer or acceptance of electronic fund transfer or 
any transaction related to deposit account that may be determined  in the future by using a national ID card number, mobile number, tax payer ID 

 

เรยีน ผูจั้ดการธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน(ส านักงานใหญ ่/ สาขา...................................                       วนัที ่....................................................  
To:   Branch Manager of CIMB Thai Bank Plc.’s ……………………………. Branch                                               Date 

 
 

  บคุคลธรรมดา  Individual       
ชือ่ – นามสกลุ ภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว  ..................................................................หมายเลขประจ าตวัประชาชน National ID Card No. ........................... 

Name - Surname Mr./Mrs./Miss                              
หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่Mobile No. ........................................ หมายเลขโทรศพัท ์Tel. No. .................................... E-Mail...................................  
 
               

บญัชเีลขที ่ Account No. 
  -       -         สาขา Branch............................................................................ 

ขา้พเจา้ขอใชบ้รกิารดงันี ้  I request to use service as follows:   

  นติบิคุคล Juristic Person     
ชือ่บรษัิท Company Name ............................................................................ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร /Tax Payer ID No.  ................................... 

บญัชเีลขที ่ Account No. 
  -       -         สาขา Branch............................................................................ 

หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่ าหรับการแจง้ยนืยันผลการลงทะเบยีน Mobile No. for Registration Result Confirmation  ........................................ 

 ขา้พเจา้ขอใชบ้รกิารดงันี ้  I request to use service as follows: 

   สมคัรใชบ้รกิำร Service Application   
     

         ขอใชห้มายเลขดงัตอ่ไปนีผ้กูกบัเลขทีบ่ญัชทีีร่ะบไุวข้า้งตน้  
        I would like to tie the following number(s) with the above account.  
กรณบีคุคลธรรมดำ  For Individual 
สามารถเลอืกทัง้หมายเลขประจ าตวัประชาชน และหมายเลขโทรศพัทส์ าหรับการผกูกบับญัช ีหรอื เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่  
Both national ID card number and mobile number or either of them can be chosen.  
          

         ใชห้มายเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  To Tie 13-digit National ID Card No.  
 

         ใชห้มายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีผ่กูกบับญัชดีงักลา่วขา้งตน้ จ านวน ............… หมายเลข (ระบหุมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที(่  

               To Tie ……………………….. Mobile Number(s) (Please specify mobile number(s).)  
    

       
                                                                     

กรณนีติบิคุคล  For Juristic Person 

         ใชห้มายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร  13 หลกั To Tie 13-digit Tax Payer ID No.  
 
 

 

 
   ขอเปลีย่นแปลงกำรใชบ้รกิำรจำกกำรใชห้มำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ดมิ เป็นใชห้มำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่หม ่ 

        Request for Change of Mobile Number 
               ระบหุมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ดมิ Please specify current mobile number.   

               
                                                                     

              ระบหุมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่หม ่Please specify new mobile number.   

               
                                                                

      

   ขอเปลีย่นแปลงกำรใชบ้รกิำรจำกกำรใชเ้ลขทีบ่ญัชเีดมิ เป็นใชเ้ลขทีบ่ญัชใีหม ่ 

        Request for Change of Account Number 
              ระบเุลขทีบ่ญัชเีดมิ Please specify current account number.                          ระบเุลขทีบ่ญัชใีหม ่Please specify new account number. 

              
                                                    

   

            
  

                                  

 

  ขอเพิม่ หรอื ขอยกเลกิบรกิำร Request for Service Addition or Cancellation 

          เพิม่หมายเลข To Add Number            
 

               หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน National ID Card Number  
 

               หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ Mobile Number 
 

                                                                                    
  ยกเลกิบรกิาร To Cancel the Service  
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number or any other information that may be determined in the future. After I register for this Service and tie it with the deposit account, the system 
will store the information of this Service registration for accommodating electronic fund transfer and acceptance of electronic fund transfer or any 
transaction related to deposit account that may be determined in the future. 
 1.2 “ลงทะเบยีน (Register(” หมายถงึ การลงทะเบยีนใชบ้รกิารพรอ้มเพยผ์า่นชอ่งทางและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด 
       “Register” refers to registration for using PromptPay service via channels and by methods specified by the Bank. 
 1.3 “ยกเลกิการลงทะเบยีน (De-Register(” หมายถงึ การยกเลกิการลงทะเบยีนใชบ้รกิารพรอ้มเพยผ์า่นชอ่งทางและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด   
        “De-register” refers to cancellation of PromptPay registration via channels and by methods specified by the Bank. 
2. กำรใชบ้รกิำร Use of service  

 ขา้พเจา้รับทราบ ยอมรับ และตกลงกบัธนาคาร ดงันี ้

      I acknowledge, accept and agree as follows: 

 2.1 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากทีม่อียูก่บัธนาคาร และ 
       I certify that I am the owner of the deposit account with the Bank, and that: 
      2.1.1 กรณีบคุคลธรรมดา For individual: 
              (1( เป็นเจา้ของบตัรประจ าตวัประชาชนทีห่น่วยงานราชการออกใหแ้กข่า้พเจา้ หรอื   
                   I am the owner of national ID card issued by a government agency to me, or  
              (2( เป็นเจา้ของหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่น ามาลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารนี้ หรอืเป็นผูม้สีทิธใิชห้รอืไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้มายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่
น ามาลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารนีจ้ากเจา้ของหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ลว้   
                   I am the owner of mobile number registered for this Service or I have the right to use or I am allowed to use the mobile number 
registered for this Service by the owner of this mobile number. 
      2.1.2 กรณีนติบิคุคล For juristic person:  
              (1(  เป็นเจา้ของหมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากรทีห่น่วยงานราชการออกใหแ้กข่า้พเจา้ 

       I am the owner of Tax payer ID number issued by a government agency to me.  
     2.2     ขา้พเจา้ตอ้งลงทะเบยีน (Register) การใชบ้รกิารพรอ้มเพยก์ับธนาคารโดยผา่นชอ่งทางและวธิกีารตามทีธ่นาคารก าหนดดว้ยหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
หรอืหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่พือ่ผกูกับบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดล้งทะเบยีนใชบ้รกิารนี้ตามวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดโดยไมต่อ้งลงลายมอืชือ่ 
ขา้พเจา้ตกลงผกูพนัตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ธนาคารก าหนดทกุประการ 
          I shall register for PromptPay service with the Bank via channels and by methods specified by the Bank by using national ID card number or 
mobile number to be tied to my deposit account. In case that I have registered for this Service in accordance with the Bank-specified methods without 
affixed signature, I agree to be bound by relevant terms and conditions as prescribed by the Bank in all respects. 
 2. 3    หากขา้พเจา้เปลีย่นแปลง/ยกเลกิ บัญชเีงนิฝาก หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอืขอ้มลูอืน่ใดทีใ่ชล้งทะเบยีนบรกิารนี ้ขา้พเจา้มหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง/
ยกเลกิขอ้มลูทีใ่ชล้งทะเบยีนบรกิารนีผ้า่นชอ่งทางและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดโดยทนัท ีโดยธนาคารไมม่หีนา้ทีต่อ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
              In the event that I change/cancel deposit account, mobile number or other any information used in registration for this Service, I has the 
duty to notify such change/cancellation of that information via channels and by methods specified by the Bank without delay and the Bank shall not 
have the duty to verify accuracy of that information. 
 2.4 หนังสอื จดหมาย ค าบอกกลา่วใดๆ ของธนาคารทีจั่ดสง่ใหแ้กข่า้พเจา้ทางไปรษณีย ์หรอืไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-mail) หรอืขอ้ความสัน้ (SMS) ตามทีอ่ยู่
หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่ขา้พเจา้ไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบ ใหถ้อืวา่เป็นการจัดสง่ใหแ้กข่า้พเจา้โดยชอบแลว้  ในกรณีทีข่า้พเจา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่หรอืหมายเลข
โทรศพัทเ์คลือ่นทีด่งักลา่วขา้งตน้ ขา้พเจา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบผา่นชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนดโดยเร็ว  
       Any paper, letter or notice of the Bank delivered to me by mail or electronic mail or SMS at the address or to the mobile number notified by 
me to the Bank shall be deemed delivered to me lawfully. In case of any change of that address or mobile number, I will notify the Bank via channels 
specified by the Bank without delay. 
      2.5    ในการใชบ้รกิารนี้หากธนาคารจะตอ้งคนืเงนิ และ/หรอื ดอกเบีย้ และ/หรอื ตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย และ/หรอื เงนิใดๆ ใหแ้กบุ่คคลใดๆ และ/หรอืไดร้ับความ
เสยีหาย ใด ๆ ซึง่เกดิขึน้จากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมชดใชเ้งนิตามจ านวนทีธ่นาคารไดจ้่าย และ/หรอื ชดใชใ้หแ้ก่
บคุคลใดๆ ดงักลา่ว รวมทัง้คา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิใหแ้กธ่นาคาร และในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท และ/หรอื ความเสยีหายเกดิขึน้กบัขา้พเจา้ และ/หรอืบคุคลใดๆ อัน
เนือ่งมาจากการใหบ้รกิารของธนาคารตามค าขอใชบ้รกิารนีแ้ละมไิดเ้กดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของธนาคาร  ขา้พเจา้จะรับผดิชอบใน
ความเสยีหายดงักลา่วดว้ยตนเองทัง้สิน้ โดยจะไมฟ้่องรอ้ง และ/หรอื เรยีกรอ้งใหธ้นาคารเขา้มามสีว่นรว่มในขอ้พพิาท และ/หรอื รว่มรับผดิในความเสยีหายดงักลา่ว และ
ในกรณีทีธ่นาคารถกูบคุคลใดๆ ฟ้องรอ้ง อันเนื่องมาจากการใหบ้รกิารตามค าขอใชบ้รกิารนี้และมไิดเ้กดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงของ
ธนาคาร  ขา้พเจา้จะด าเนนิการปกป้อง โตแ้ยง้ และตอ่สูค้ด ีแทนหรอืในนามธนาคาร ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของขา้พเจา้เองทัง้สิน้   

         In use of Service, if the Bank is required to return money and/or interest and/or to pay compensation and/or any amount to any person 
and/or to suffer any damage caused by intentional act or negligence of mine, I agree to pay compensation of the actual amount paid and/or 
compensated by the Bank to such person, including actual damages to the Bank. And in case of any dispute and/or damage incurred to me and/or 
any person due to the Bank’s service provision under this Request that is not out of intentional act or gross negligence of the Bank, I will be liable for 
such damage by myself in full without suing and/or demanding the Bank to involve in the dispute and/or be jointly liable for that damage. In case that 
the Bank is sued by any person due to service provision under this Request which is not derived from intentional act or gross negligence of the Bank, I 
will defend, oppose and fight the case for or on behalf of the Bank at my own expense in full. 
3.  กำรลงทะเบยีนใชบ้รกิำรนี ้ Service registration 
   3.1 บญัชเีงนิฝากทีใ่ชล้งทะเบยีนใชบ้รกิารนีจ้ะตอ้งเป็นบญัชเีงนิฝากในนามสว่นตวัประเภทออมทรัพยท์รัพย ์และ/หรอืกระแสรายวนั และ/หรอืบญัชปีระเภทอืน่ใด
ตามทีธ่นาคารจะก าหนดขึน้ในภายหนา้ และจะตอ้งไมเ่ป็นบญัชรีว่ม 
       Deposit account registered for this Service must be a personal savings and/or current and/or any other type of account as to be specified by 

the Bank in the future and shall not be a joint account. 

 3.2  การลงทะเบยีนใชบ้รกิารนี ้จะมผีลตอ่เมือ่ธนาคารไดแ้จง้ยนืยันการลงทะเบยีนตามชอ่งทางและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด ส าหรับกรณีของนติบิคุคลจะทราบผล

การลงทะเบยีนผา่นทางสาขาของธนาคารทีม่าลงทะเบยีนพรอ้มเพย ์หรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคารก าหนด 

   Registration for this Service will be in effect upon the Bank’s confirmation of the registration via channels and by methods specified by the 

Bank. Juristic person will be informed of registration result via Bank branch where Promptpay has been registered or other channels specified by the 

Bank. 

      3.3    หมายเลขประจ าตัวประชาชน หรอืหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอื หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร (กรณีนิตบิุคคล( แตล่ะหมายเลขทีจ่ะใชบ้รกิารนี ้

จะตอ้งไมเ่ป็นหมายเลขทีถ่กูลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์วก้บัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอืน่แลว้ เวน้แต ่จะไดม้กีารยกเลกิการลงทะเบยีนแลว้ 

              Each national ID card number or mobile number or tax payer ID number (for juristic person) used for this Service must not be already 

registered for PromptPay service with any other bank or financial institution, unless such registration has already been de-registered. 

     3.4    หมายเลขประจ าตวัประชาชน หรอื หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร(กรณีนติบิคุคล( ใชผ้กูกบับญัชเีงนิฝากเพือ่ใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ดเ้พยีง 1 บญัชเีทา่นัน้ 

             National ID card number or tax payer ID number (for juristic person) can be tied to one deposit account for PromptPay service only. 

      3.5    บัญชเีงนิฝาก 1 บัญช ีสามารถผกูกับหมายเลขประจ าตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นเวลาเดยีวกันไดต้ามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด 

              One deposit account can be tied to national ID card number and mobile number at the same time under the criteria and conditions specified 

by the Bank.   

 3.6 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขฉบบันี ้อยูภ่ายใตบ้งัคบัและใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของค าขอเปิดบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้น ามาใชก้บับรกิารนีด้ว้ย 

  These terms and conditions are under and shall be deemed an integral part of terms and conditions of the application form for deposit 

account opening used for this Service. 

 3.7 ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการไมล่งทะเบยีนใชบ้รกิารนี ้หากคณุสมบตัผิูข้อลงทะเบยีนไมต่รงตามเงือ่นไขของธนาคาร 

           The Bank reserves the right not register for this Service if the applicant’s qualification not complied with the conditions as specified by the 

Bank 
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  4. เง ือ่นไขกำรโอนเงนิ  Fund transfer conditions 

 4.1 การโอนและรับโอนเงนิผา่นบรกิารนี ้คอื การระบหุมายเลขประจ าตวัประชาชน หรอืหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอื หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร(กรณี

นติบิคุคล(  ทีข่า้พเจา้ไดล้งทะเบยีนใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์แทนการใชเ้ลขทีบ่ญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ 

   Fund transfer and fund transfer acceptance via this Service are identification of national ID card number or mobile number or tax payer ID 
number (for juristic person) registered for PromptPay service for use instead of my deposit account number. 
 4.2 การโอนและรับโอนเงนิผ่านบรกิารนี้ เป็นการใหบ้รกิารโอนเงนิภายในประเทศเท่านัน้ โดยมวีงเงนิต่อครัง้และต่อวันไม่เกนิกวา่จ านวนหรอืหลักเกณฑต์าม
ขอ้ก าหนดของธนาคาร 
   Fund transfer and fund transfer acceptance via this Service is provision of domestic fund transfer service only, with a limit per transaction 
and per day as prescribed by the Bank. 
5. ควำมรบัผดิของธนำคำร  Bank’s liabilities 

 ขา้พเจา้รับทราบวา่การใชบ้รกิารโอนเงนิผา่นบรกิารพรอ้มเพย ์ธนาคารจะรับผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการทีธ่นาคารไมป่ฏบิตัติามค าสัง่โอนเงนิจนเป็น

เหตใุหข้า้พเจา้ไมไ่ดร้ับเงนิจากการโอนเงนิหรอืเกดิรายการโอนเงนิโดยมชิอบและมใิชค่วามผดิของขา้พเจา้เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

I acknowledge that in use of PromptPay service, the Bank will be liable for damage occurred directly from the Bank’s failure to follow the money 

transfer instruction, causing me to not receive money from such transfer or causing unlawful transfer that is not out of my fault, except for the 

following circumstances: 

     5.1 ธนาคารมสีทิธไิม่ใหบ้รกิารและไม่ตอ้งรับผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ คอื หากปรากฏวา่การใหบ้รกิารของธนาคารขัดตอ่กฎระเบยีบค าสั่งหรอืบทบัญญัตขิอง
กฎหมายหรอืขดัตอ่หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานของธนาคาร  
          The Bank has the right to not provide service and not be liable for incurred damage if it appears that such service provision violates rules and 
regulations, orders or legal provisions or the Bank’s standard operating procedures.  
     5.2 ขา้พเจา้มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการท าธุรกรรม หรือขา้พเจา้ปิดบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนส าหรับบริการนี้ หรือขา้พเจา้ยกเลิกการใชห้มายเลข
โทรศพัทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่ลงทะเบยีนส าหรับบรกิารนีโ้ดยไมแ่จง้ใหธ้นาคารทราบ  
          The balance in my account is not sufficient for the transaction or the deposit account registered for this Service is closed or the mobile number 
registered for this Service is cancelled without notice to the Bank. 
     5.3 บญัชขีองขา้พเจา้อยูร่ะหวา่งด าเนนิการทางกฎหมาย 
          My account is being under legal proceeding.  
     5.4 ธนาคารไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบถงึความขดัขอ้งของการใหบ้รกิารลว่งหนา้แลว้หรอืไดแ้จง้ขณะทีใ่หบ้รกิาร  
          The Bank makes prior notice of disruption of this Service or notifies it to me during service provision. 
     5.5 ขา้พเจา้ปฏบิตัผิดิเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงของบรกิารนี ้
          I breach the conditions or agreements of this Service. 
     5.6 เป็นเหตสุุดวสิัยหรอืเกดิกรณีทีอ่ยู่เหนือการควบคมุอันสมควรของธนาคาร ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเฉพาะ เหตุไฟไหม ้แผน่ดนิไหว น ้าทว่ม ฟ้าแลบ จลาจล การ
ประทว้ง การปิดกจิการ การด าเนนิการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้าหรอืแหลง่จา่ยไฟ เครือ่งคอมพวิเตอรอ์ปุกรณ์ระบบโทรคมนาคมเครอืขา่ย และ/หรอื
โปรแกรมระบบอนิเตอรเ์น็ตช ารดุขดัขอ้งหรอือยูร่ะหวา่งการซอ่มแซมหรอืบ ารงุรักษา 
          It is a force majeure circumstance or beyond due control of the Bank, including but not limited to fire, earthquake, flood, lightning, riot, 
protest, business dissolution, governmental action, war, power outage and/or computer, telecommunication network system and/or Internet system 
being damaged, out of order or under repair or maintenance. 
    ทัง้นี ้ความรับผดิในความเสยีหายทีก่ลา่วขา้งตน้จะไมเ่กนิกวา่คา่ธรรมเนยีมทีธ่นาคารไดร้ับจากขา้พเจา้และคนืเงนิทีไ่ดร้ับจากขา้พเจา้ โดยโอนเขา้บญัชขีองขา้พเจา้
และใหม้ผีลตอ่การค านวณดอกเบีย้เงนิฝากยอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีเ่งนินัน้ไดถ้กูหกัจากบญัชขีองขา้พเจา้ 
    In this regard, the liability for the above damage shall not exceed the fee that the Bank receives from me. The amount received from me will be 
returned by transferring into my account on which interest will be calculated retroactively since the day the amount is deducted from my account. 
 

6. คำ่ธรรมเนยีม  Fee 

 6.1 ขา้พเจา้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารนี้ และค่าใชจ้่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบ้รกิารนี้  หรือการใชบ้รกิารอื่นผ่านการบรกิารนี้  ในอัตรา

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด โดยขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีล่งทะเบยีนไวส้ าหรับการใชบ้รกิารนี ้หรอืบญัช ี

เงนิฝากอืน่ใดของขา้พเจา้ เพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้  ทัง้นี ้ ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมได ้

ตามทีธ่นาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ยเป็นเวลา 30 (สามสบิ(  วัน โดยขา้พเจา้ตกลงช าระคา่ธรรมเนียมในอัตราทีธ่นาคารได ้

แจง้เปลีย่นแปลงใหมด่งักลา่วนัน้ทกุคราวไป 

  I agree to pay fee on use of this Service and expenses relating to use of this Service or other services via this Service at the rates of fee and 

expense as announced and specified by the Bank. I consent for the Bank to deduct from the deposit account registered for this Service or any other 

deposit account of mine to pay such fee and expense without prior notice to me. The Bank may change fee rates as deemed proper with prior notice 

to me at least 30 (thirty) days. I agree to always pay fee at the rate as may be changed by the Bank.   

 6.2 ธนาคารสามารถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ โดยธนาคารจะปิดประกาศใหข้า้พเจา้ทราบ ณ ส านักงาน/สาขา หรอืผา่นทางเว็บไซตข์องธนาคาร 

  The Bank may change conditions and agreements with notice posted at its office/branch or via its website. 

7. กำรเปิดเผยขอ้มลู Disclosure of information 

 ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารเก็บ รวบรวม เปิดเผย หรอืใชข้อ้มลูทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นเกีย่วกับขา้พเจา้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพือ่ประโยชน์แก่

ขา้พเจา้ในการใชบ้รกิารนี ้และใหค้วามยนิยอมนีม้ผีลอยูต่ลอดไปแมจ้ะไดม้กีารยกเลกิบรกิารนี ้หรอืปิดบญัชเีงนิฝากแลว้ก็ตาม  

      I agree and consent for the Bank to collect, gather, disclose or use the whole or partial information pertaining to myself as deemed necessary and 

appropriate for my benefit in use of this Service. This consent shall always be in effect even after my cancellation of use of this Service or the deposit 

account is closed. 

 นอกจากนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารน าขอ้มูลที่ขา้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นค าขอฉบับนี้ และ/หรอืในเอกสารประกอบการขอใชบ้รกิารตามค าขอฉบับนี้ ไป

เปลีย่นแปลงขอ้มลูของขา้พเจา้ในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบันเพือ่ประโยชนข์องขา้พเจา้ในการใชบ้รกิารตามค าขอฉบับนี้และ/หรอืบรกิารทีธ่นาคารจะจัดใหม้ขี ึน้ใน

ภายหนา้ 

 I hereby agree for the Bank to use the information I have provided in this request form and/or any supporting documents for updating my 

information in the Bank's system for my own benefits in using the service as specified in this form and/or services to be provided by the Bank in the 

future 

8. กำรยกเลกิกำรใชบ้รกิำร  Service cancellation 

 8.1 ธนาคารจะระงับหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารนี ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ 

 8.1 The Bank may suspend or cancel Service provision without prior notice in case of the following events:             

   (1) กรณีทีบ่รษัิท เนชัน่แนลไอทเีอ็มเอ็กซ ์จ ากดั (ITMX) แจง้ใหธ้นาคารทราบวา่มกีารยกเลกิหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชล้งทะเบยีนบรกิารนี ้

        National ITMX Co., Ltd. (ITMX) notifies the Bank that the mobile number registered for this Service is cancelled. 

  (2( บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ถกูใชห้รอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืมพีฤตกิารณ์อันน่าสงสยัวา่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยหรอืไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย หรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

       My deposit account is used or involves in or engages in suspicious behavior of involving in an offence under the laws relating to anti-

money laundering and terrorism financing or not being in accordance with the laws or related regulations. 

          (3( บัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ปิดลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดๆ  ทัง้นี้  หากบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ถกูระงับการใชบ้ัญชชีัว่คราว ไมว่า่ดว้ยเหตุใดๆ การจะพจิารณา

ยกเลกิการลงทะเบยีนหรอืไม ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจัดการความเสีย่งของธนาคาร 



 

ท ัง้หมดมจี ำนวน 4 หนำ้ โปรดพมิพห์นำ้-หลงั                                                                                                                                           41-01-105    Version 04/02/2019 

               My deposit account is closed due to any reason. In this regard, if my deposit account is temporarily suspended due to any reason, the 

consideration of de-registration shall be subject to the Bank’s risk management policy. 

         (4( ธนาคารตอ้งยกเลกิการใหบ้รกิารดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนค าพพิากษาหรอื ค าสัง่ของศาล 

              The Bank shall cancel providing such service so as to comply with relevant laws or regulations, including court verdict or order. 

      8.2    ขา้พเจา้สามารถยกเลกิการใชบ้รกิารนีเ้มือ่ใดก็ไดต้ามชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนด   

นอกเหนือจากรายละเอยีดทีอ่ยู่ในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี้  ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและยนิยอมปฏบิัตติามตามขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในเอกสารแผน่พับ หรอืทีธ่นาคาร

ประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผยหรือดว้ยวธิอีืน่ใด ใหถ้อืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี้ทุกประการ รวมถงึขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขนีโ้ดยปิดประกาศไวใ้นทีท่ าการของธนาคาร หรอืแจง้แกข่า้พเจา้ดว้ยวธิอีืน่ใด โดยขา้พเจา้ตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้ทกุประการ 

      8.2    I can cancel use of this Service any time via channels specified by the Bank. 

Apart from the details mentioned in these terms and conditions, I acknowledge and consent to comply with other requirements specified in brochures 

or the Bank’s announcements made publicly or by any other methods, which shall be deemed an integral part of these terms and conditions in all 

respects.  Besides, I consent for the Bank to amend and add terms and conditions by posting a notice at the Bank’s office or notifying me by any 

other methods, and I agree to comply with those amended or added terms and conditions in all respects. 

9. ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ   Other requirements 

ค าขอใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีข่า้พเจา้ไดท้ าขึน้และสง่ใหก้บัธนาคารทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) หรอืทางโทรสาร (FAX) หรอืทางชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดตามทีธ่นาคารก าหนดขึน้ในภายหนา้เป็นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสห์รอืขอ้ความทีไ่ดส้รา้ง สง่ รับ เกบ็รักษา หรอืประมวลผลดว้ยวธิทีางอเิล็กทรอนกิส ์ และ

ใหถ้อืวา่สิง่พมิพอ์อกของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสต์ามอเีมล ์(E-Mail)หรอืตามโทรสาร (FAX) เป็นตน้ฉบบัเอกสารทีจ่ะใชใ้นการใชอ้า้งองิ หรอืการน าสบื หรอืใชแ้สดงตอ่ศาล 

หรอืการใชส้ทิธทิางกฎหมายไดโ้ดยสมบรูณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทกุประการ  

โดยขา้พเจา้ขอใหค้ ารับรองไวต้อ่ธนาคารวา่ ค าขอใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีข่า้พเจา้ไดส้ง่ใหแ้กธ่นาคารตามทีก่ลา่วมาในวรรคกอ่น เป็นลายมอืชือ่ทีแ่ทจ้รงิ

ของขา้พเจา้ โดยธนาคารไมจ่ าตอ้งพสิจูนล์ายมอืชือ่ดงักลา่วกอ่นแตอ่ยา่งใด 

ค าขอใชบ้รกิารพรอ้มเพยฉ์บบันีใ้หถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดส าหรับเงนิฝากของบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้น ามาใชก้บับรกิารพรอ้มเพย ์ โดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่

ใดทีไ่มไ่ดร้ะบใุนค าขอใชบ้รกิารฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดส าหรับเงนิฝากของบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้น ามาใชก้บับรกิารพรอ้มเพยท์กุประการ ในกรณทีีข่อ้ก าหนด

และเงือ่นไขส าหรับเงนิฝากขดัหรอืแยง้กบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของค าขอใชบ้รกิารฉบบันี ้ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของค าขอใชบ้รกิารฉบบันี ้ 

Request for using PromptPay service completed and sent by me to the Bank via e-mail or fax or any other electronic channels the Bank may 

determine in the future is an electronic data or message created, sent, received, kept or processed by electronic means. The printout of electronic 

data sent by e-mail or fax shall be deemed as an original document for reference or being brought as evidence or presenting to the court or exercising 

legal right in full effect pursuant to the laws relating to electronic transaction and other relevant laws in all respects. 

I certify that the request for using PromptPay service sent by me to the Bank as mentioned in the previous paragraph is my genuine signature without 

requiring the Bank to make prior proving of it. 

Request for using PromptPay service shall be an integral part of terms and conditions for deposit account applied with PromptPay service. Any other 

terms and conditions not indicated in this request for using Service shall be as specified in the terms and conditions for deposit account applied with 

PromptPay service in all respects. In case of any term and condition contradicting those in this Service request, terms and conditions under this 

Service request shall be applicable. 

 
  ลงชือ่ Signed .................................................................................... เจา้ของบญัช ี/ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  

                                  Deposit Account Owner / Authorized Person 
 
                                 ( ................................................................................................ ) วนัที ่Date.........../............/........... 
 
 

ไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของเจำ้ของบญัชเีงนิฝำก และควำมครบถว้นถูกตอ้งของรำยละเอยีดขอ้มลู  

และ/หรอื เอกสำรหรอืกำรตรวจสอบขอ้มลูประกอบกำรสมคัรใชบ้รกิำรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

   
ลงชือ่ ............................................................................................ ผูร้ับเรือ่ง 

      (                                                                                         (                            

ต าแหน่ง ........................................................................................ 
 

วันที ่............................/....................................../......................... 

 

  
ลงชือ่ .......................................................................... ผูม้อี านาจลงนาม 

        (                                                                      (                            

ต าแหน่ง ....................................................................... 
 

วันที ่............................/........................../.................... 

 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร (หนว่ยงำนส ำนกังำนใหญ)่ 

ไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของเจำ้ของบญัชเีงนิฝำก และควำมครบถว้นถูกตอ้งของรำยละเอยีดขอ้มลู  

และ/หรอื เอกสำรหรอืกำรตรวจสอบขอ้มลูประกอบกำรสมคัรใชบ้รกิำรเรยีบรอ้ยแลว้ 

   
ลงชือ่ ......................................................................................... RMs / Sales 

      (                                                                                        (                            

ต าแหน่ง ..................................................................................... 
 

วันที ่............................/........................../.................................. 

 

  
ลงชือ่ .......................................................................... ผูส้อบทาน  

       (                                                                         (                            

ต าแหน่ง ...................................................................... 
 

วันที ่....................../........................../......................... 

 


