้ ริกำร/เปลีย
้ ริกำรพร้อมเพย์
ใบคำขอใชบ
่ นแปลงกำรใชบ
Service Use Application/Change Form
เรียน ผู ้จัดการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)สานักงานใหญ่ / สาขา...................................
To: Branch Manager of CIMB Thai Bank Plc.’s ……………………………. Branch

วันที่ ....................................................
Date

บุคคลธรรมดา Individual
่ – นามสกุล ภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................หมายเลขประจาตัวประชาชน National ID Card No. ...........................
ชือ
Name - Surname Mr./Mrs./Miss
หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ Mobile No. ........................................ หมายเลขโทรศัพท์ Tel. No. .................................... E-Mail...................................
บัญชีเลขที่ Account No.

-

-

สาขา Branch............................................................................

ข ้าพเจ ้าขอใช ้บริการดังนี้ I request to use service as follows:
นิตบ
ิ ค
ุ คล Juristic Person
่ บริษัท Company Name ............................................................................ หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีอากร /Tax Payer ID No. ...................................
ชือ
บัญชีเลขที่ Account No.

-

-

สาขา Branch............................................................................

หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีส
่ าหรับการแจ ้งยืนยันผลการลงทะเบียน Mobile No. for Registration Result Confirmation ........................................
ข ้าพเจ ้าขอใช ้บริการดังนี้ I request to use service as follows:



สม ัครใช้บริกำร Service Application

ขอใช ้หมายเลขดังต่อไปนีผ
้ ก
ู กับเลขทีบ
่ ญ
ั ชีทรี่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
I would like to tie the following number(s) with the above account.
กรณีบค
ุ คลธรรมดำ For Individual
สามารถเลือกทัง้ หมายเลขประจาตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับการผูกกับบัญชี หรือ เลือกอย่างใดอย่างหนึง่
Both national ID card number and mobile number or either of them can be chosen.

 ใช ้หมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก To Tie 13-digit National ID Card No.
 ใช ้หมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นทีผ่ กู กับบัญชีดงั กล่าวข ้างต ้น จานวน ............… หมายเลข (ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที)่
To Tie ……………………….. Mobile Number(s) (Please specify mobile number(s).)

กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล For Juristic Person
 ใช ้หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีอากร 13 หลัก To Tie 13-digit Tax Payer ID No.



ขอเปลีย
่ นแปลงกำรใช้บริกำรจำกกำรใช้หมำยเลขโทรศ ัพท์เคลือ
่ นทีเ่ ดิม เป็นใช้หมำยเลขโทรศ ัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่
Request for Change of Mobile Number
ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีเ่ ดิม Please specify current mobile number.
ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่ Please specify new mobile number.





ขอเปลีย
่ นแปลงกำรใช้บริกำรจำกกำรใช้เลขทีบ
่ ัญชีเดิม เป็นใช้เลขทีบ
่ ัญชีใหม่
Request for Change of Account Number
ระบุเลขทีบ
่ ญ
ั ชีเดิม Please specify current account number.

ระบุเลขทีบ
่ ญ
ั ชีใหม่ Please specify new account number.

ขอเพิม
่ หรือ ขอยกเลิกบริกำร Request for Service Addition or Cancellation
 เพิม่ หมายเลข To Add Number

 หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน National ID Card Number
 หมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที่ Mobile Number
 ยกเลิกบริการ To Cancel the Service
ในการทีข
่ ้าพเจ ้าขอใช ้บริการนีก
้ บ
ั ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า ”ธนาคาร” ข ้าพเจ ้ายินยอมปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
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:
ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขกำรใช้บริกำรพร้อมเพย์ Terms and conditions for PromptPay service
1. คำจำก ัดควำม Definitions
1.1 บริการ“พร ้อมเพย์ ”หรือ ”บริการนี“้ หมายถึง บริการทีร่ องรับการโอนและรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมเกีย
่ วกับบัญชีเงินฝากใดๆ ทีอ
่ าจถูกกาหนด
ขึน
้ ในภายหน ้า โดยใช ้เลขประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีอากร หรือข ้อมูลอืน
่ ใด ทีอ
่ าจถูกกาหนดขึน
้ ในภายหน ้า โดยเมือ
่
ข ้าพเจ ้าลงทะเบีย น (Register) บริก ารนี้ คู่กับ บัญ ชีเงินฝาก ระบบงานจะจั ดเก็บ ข ้อมูลการลงทะเบีย นบริก ารนี้เป็ นข ้อมูลในการรองรั บการโอนและรับ โอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมเกีย
่ วกับบัญชีเงินฝากใดๆ ทีอ
่ าจถูกกาหนดขึน
้ ในภายหน ้าต่อไป
“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
ทงหมดมี
ั้
จำนวน 4 หน้ำ โปรดพิมพ์หน้ำ-หล ัง

รห ัส DD01005 ปร ับปรุงเมือ
่ 01/08/2560

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 “ลงทะเบียน (Register)” หมายถึง การลงทะเบียนใช ้บริการพร ้อมเพย์ผา่ นช่องทางและวิธก
ี ารทีธ่ นาคารกาหนด
“Register” refers to registration for using PromptPay service via channels and by methods specified by the Bank.
1.3 “ยกเลิกการลงทะเบียน (De-Register)” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช ้บริการพร ้อมเพย์ผา่ นช่องทางและวิธก
ี ารทีธ่ นาคารกาหนด
“De-register” refers to cancellation of PromptPay registration via channels and by methods specified by the Bank.
2. กำรใช้บริกำร Use of service
ข ้าพเจ ้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงกับธนาคาร ดังนี้
I acknowledge, accept and agree as follows:
1.1 ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้าพเจ ้าเป็ นเจ ้าของบัญชีเงินฝากทีม
่ อ
ี ยูก
่ บ
ั ธนาคาร และ
I certify that I am the owner of the deposit account with the Bank, and that:
1.1.1 กรณีบค
ุ คลธรรมดา For individual:
(1) เป็ นเจ ้าของบัตรประจาตัวประชาชนทีห
่ น่วยงานราชการออกให ้แก่ข ้าพเจ ้า หรือ
I am the owner of national ID card issued by a government agency to me, or
ิ ธิใช ้หรือได ้รับอนุญาตให ้ใช ้หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
(1) เป็ นเจ ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีซ
่ งึ่ นามาลงทะเบียนเพือ
่ ใช ้บริก ารนี้ หรือเป็ นผู ้มีสท
่ นทีซ
่ งึ่
นามาลงทะเบียนเพือ
่ ใช ้บริการนีจ
้ ากเจ ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ล ้ว
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.
1.1.1 กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล For juristic person:
(1) เป็ นเจ ้าของหมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีอากรทีห
่ น่วยงานราชการออกให ้แก่ข ้าพเจ ้า
I am the owner of Tax payer ID number issued by a government agency to me.
1.1
ข ้าพเจ ้าต ้องลงทะเบียน (Register) การใช ้บริการพร ้อมเพย์กับธนาคารโดยผ่านช่องทางและวิธก
ี ารตามทีธ
่ นาคารกาหนดด ้วยหมายเลขประจาตัวประชาชน
่
หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ ผูกกับบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้า ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าได ้ลงทะเบีย นใช ้บริการนี้ตามวิธก
ี ารทีธ
่ นาคารกาหนดโดยไม่ต ้องลงลายมือชือ
ข ้าพเจ ้าตกลงผูกพันตามข ้อตกลงและเงือ
่ นไขทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ ธนาคารกาหนดทุกประการ
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.
1.3 หากข ้าพเจ ้าเปลีย
่ นแปลง/ยกเลิก บัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือข ้อมูลอืน
่ ใดทีใ่ ช ้ลงทะเบียนบริการนี้ ข ้าพเจ ้ามีหน ้าทีแ
่ จ ้งการเปลีย
่ นแปลง/
ยกเลิกข ้อมูลทีใ่ ช ้ลงทะเบียนบริการนีผ
้ า่ นช่องทางและวิธก
ี ารทีธ่ นาคารกาหนดโดยทันที โดยธนาคารไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
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.
้ (SMS) ตามทีอ
1.2 หนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารทีจ
่ ัดส่งให ้แก่ข ้าพเจ ้าทางไปรษณีย ์ หรือไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข ้อความสัน
่ ยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีซ
่ งึ่ ข ้าพเจ ้าได ้แจ ้งให ้ธนาคารทราบ ให ้ถือว่าเป็ นการจัดส่งให ้แก่ข ้าพเจ ้าโดยชอบแล ้ว ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าเปลีย
่ นแปลงทีอ
่ ยู่หรือหมายเลข
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีด
่ งั กล่าวข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าจะแจ ้งให ้ธนาคารทราบผ่านช่องทางทีธ่ นาคารกาหนดโดยเร็ว
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.
1.5 ในการใช ้บริการนี้หากธนาคารจะต ้องคืนเงิน และ/หรือ ดอกเบีย
้ และ/หรือ ต ้องชดใช ้ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินใดๆ ให ้แก่บค
ุ คลใดๆ และ/หรือได ้รับความ
เสียหาย ใด ๆ ซึง่ เกิดขึน
้ จากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้าตกลงยินยอมชดใช ้เงินตามจานวนทีธ
่ นาคารได ้จ่าย และ/หรือ ชดใช ้ให ้แก่
บุคคลใดๆ ดังกล่าว รวมทัง้ ค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริงให ้แก่ธนาคาร และในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อพิพาท และ/หรือ ความเสียหายเกิดขึน
้ กับข ้าพเจ ้า และ/หรือบุคคลใดๆ อัน
เนือ
่ งมาจากการให ้บริการของธนาคารตามคาขอใช ้บริการนีแ
้ ละมิได ้เกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร ้ายแรงของธนาคาร ข ้าพเจ ้าจะรับผิดชอบใน
้ โดยจะไม่ฟ้องร ้อง และ/หรือ เรียกร ้องให ้ธนาคารเข ้ามามีสว่ นร่วมในข ้อพิพาท และ/หรือ ร่วมรับผิดในความเสียหายดังกล่าว และ
ความเสียหายดังกล่าวด ้วยตนเองทัง้ สิน
ในกรณีทธี่ นาคารถูกบุคคลใดๆ ฟ้ องร ้อง อันเนื่องมาจากการให ้บริการตามคาขอใช ้บริการนี้และมิได ้เกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรงของ
้
ธนาคาร ข ้าพเจ ้าจะดาเนินการปกป้ อง โต ้แย ้ง และต่อสู ้คดี แทนหรือในนามธนาคาร ด ้วยค่าใช ้จ่ายของข ้าพเจ ้าเองทัง้ สิน
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. กำรลงทะเบียนใช้บริกำรนี้ Service registration
3.1 บัญชีเงินฝากทีใ่ ช ้ลงทะเบียนใช ้บริการนีจ
้ ะต ้องเป็ นบัญชีเงินฝากในนามส่วนตัวประเภทออมทรัพย์ทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทอืน
่ ใด
ตามทีธ่ นาคารจะกาหนดขึน
้ ในภายหน ้า และจะต ้องไม่เป็ นบัญชีรว่ ม
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.
3.1 การลงทะเบียนใช ้บริการนี้ จะมีผลต่อเมือ
่ ธนาคารได ้แจ ้งยืนยันการลงทะเบียนตามช่องทางและวิธก
ี ารทีธ
่ นาคารกาหนด สาหรับกรณีของนิตบ
ิ ค
ุ คลจะทราบผล
การลงทะเบียนผ่านทางสาขาของธนาคารทีม
่ าลงทะเบียนพร ้อมเพย์ หรือผ่านทางช่องทางอืน
่ ตามทีธ่ นาคารกาหนด
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
หมายเลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือ หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษี อากร (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล) แต่ละหมายเลขทีจ
่ ะใช ้บริการนี้
จะต ้องไม่เป็ นหมายเลขทีถ
่ ก
ู ลงทะเบียนเพือ
่ ใช ้บริการพร ้อมเพย์ไว ้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน
่ แล ้ว เว ้นแต่ จะได ้มีการยกเลิกการลงทะเบียนแล ้ว
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.
3.2 หมายเลขประจาตัวประชาชน หรือ หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีอากร(กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล) ใช ้ผูกกับบัญชีเงินฝากเพือ
่ ใช ้บริการพร ้อมเพย์ได ้เพียง 1 บัญชีเท่านัน
้
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 บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถผูกกับหมายเลขประจาตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นเวลาเดียวกันได ้ตามหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขทีธ
่ นาคาร
กาหนด
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 ข ้อตกลงและเงือ
่ นไขฉบับนี้ อยูภ
่ ายใต ้บังคับและให ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากทีข
่ ้าพเจ ้านามาใช ้กับบริการนีด
้ ้วย
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 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่ลงทะเบียนใช ้บริการนี้ หากคุณสมบัตผ
ิ ู ้ขอลงทะเบียนไม่ตรงตามเงือ
่ นไขของธนาคาร
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. เงือ
่ นไขกำรโอนเงิน Fund transfer conditions
2.1 การโอนและรับโอนเงินผ่านบริการนี้ คือ การระบุหมายเลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือ หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษี อากร(กรณี
นิตบ
ิ ค
ุ คล) ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ลงทะเบียนใช ้บริการพร ้อมเพย์ แทนการใช ้เลขทีบ
่ ญ
ั ชีเงินฝากของข ้าพเจ ้า
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.
2.1 การโอนและรับโอนเงินผ่านบริการนี้ เป็ นการให ้บริการโอนเงินภายในประเทศเท่านั น
้ โดยมีวงเงินต่อ ครัง้ และต่อวันไม่เกินกว่าจานวนหรือหลัก เกณฑ์ตาม
ข ้อกาหนดของธนาคาร
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. ควำมร ับผิดของธนำคำร Bank’s liabilities
ข ้าพเจ ้ารับทราบว่าการใช ้บริการโอนเงินผ่านบริการพร ้อมเพย์ ธนาคารจะรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ โดยตรงจากการทีธ่ นาคารไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสัง่ โอนเงินจนเป็ น
เหตุให ้ข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับเงินจากการโอนเงินหรือเกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิดของข ้าพเจ ้าเว ้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
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:
ิ ธิไม่ใ ห ้บริการและไม่ต ้องรับผิดในความเสีย หายทีเ่ กิดขึน
5.1 ธนาคารมีสท
้ คือ หากปรากฏว่าการให ้บริการของธนาคารขัดต่อกฎระเบีย บคาสั่งหรือบทบัญญัตข
ิ อง
กฎหมายหรือขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบต
ั งิ านของธนาคาร
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.
5.1 ข ้าพเจ า้ มีเ งิน ในบั ญ ชีไ ม่เ พีย งพอต่อ การท าธุร กรรม หรือ ข ้าพเจ า้ ปิ ดบั ญ ชีเ งิน ฝากที่ล งทะเบีย นส าหรั บ บริก ารนี้ หรือ ข ้าพเจ า้ ยกเลิก การใช ้หมายเลข
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีซ
่ งึ่ ลงทะเบียนสาหรับบริการนีโ้ ดยไม่แจ ้งให ้ธนาคารทราบ
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 บัญชีของข ้าพเจ ้าอยูร่ ะหว่างดาเนินการทางกฎหมาย
My account is being under legal proceeding.
5.2 ธนาคารได ้แจ ้งให ้ข ้าพเจ ้าทราบถึงความขัดข ้องของการให ้บริการล่วงหน ้าแล ้วหรือได ้แจ ้งขณะทีใ่ ห ้บริการ
The Bank makes prior notice of disruption of this Service or notifies it to me during service provision.
5.5 ข ้าพเจ ้าปฏิบต
ั ผ
ิ ด
ิ เงือ
่ นไขหรือข ้อตกลงของบริการนี้
I breach the conditions or agreements of this Service.
5.6 เป็ นเหตุส ุดวิสัยหรือเกิดกรณีทอ
ี่ ยู่เหนือการควบคุมอันสมควรของธนาคาร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ เหตุไฟไหม ้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม ฟ้ าแลบ จลาจล การ
ประท ้วง การปิ ดกิจการ การดาเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้ าหรือแหล่งจ่ายไฟ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์อป
ุ กรณ์ระบบโทรคมนาคมเครือข่าย และ/หรือ
โปรแกรมระบบอินเตอร์เน็ตชารุดขัดข ้องหรืออยูร่ ะหว่างการซ่อมแซมหรือบารุงรักษา
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.
ทัง้ นี้ ความรับผิดในความเสียหายทีก
่ ล่าวข ้างต ้นจะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมทีธ
่ นาคารได ้รับจากข ้าพเจ ้าและคืนเงินทีไ่ ด ้รับจากข ้าพเจ ้า โดยโอนเข ้าบัญชีของข ้าพเจ ้า
และให ้มีผลต่อการคานวณดอกเบีย
้ เงินฝากย ้อนหลังตัง้ แต่วน
ั ทีเ่ งินนัน
้ ได ้ถูกหักจากบัญชีของข ้าพเจ ้า
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. ค่ำธรรมเนียม Fee
6.1 ข ้าพเจ ้าตกลงช าระค่า ธรรมเนีย มการใช ้บริก ารนี้ และค่าใช ้จ่า ยต่างๆ อันเกี่ย วเนื่อ งกับการใช ้บริก ารนี้ หรือ การใช ้บริก ารอื่นผ่า นการบริก ารนี้ ในอัต รา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด โดยข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีล
่ งทะเบียนไว ้สาหรับการใช ้บริการนี้ หรือบัญชี
เงินฝากอืน
่ ใดของข ้าพเจ ้า เพือ
่ ชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายดังกล่าว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ข ้าพเจ ้าทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ ธนาคารอาจเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได ้
ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ ้งให ้ข ้าพเจ ้าทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อยเป็ นเวลา 30 (สามสิบ) วัน โดยข ้าพเจ ้าตกลงชาระค่าธรรมเนียมในอัตราทีธ
่ นาคารได ้
แจ ้งเปลีย
่ นแปลงใหม่ดงั กล่าวนัน
้ ทุกคราวไป
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.
6.1 ธนาคารสามารถเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขและข ้อตกลงต่างๆ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศให ้ข ้าพเจ ้าทราบ ณ สานักงาน/สาขา หรือผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
The Bank may change conditions and agreements with notice posted at its office/branch or via its website.
7. กำรเปิ ดเผยข้อมูล Disclosure of information
ข ้าพเจ ้าตกลงและยินยอมให ้ธนาคารเก็บ รวบรวม เปิ ดเผย หรือใช ้ข ้อมูลทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนเกีย
่ วกับข ้าพเจ ้าตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพือ
่ ประโยชน์แก่
ข ้าพเจ ้าในการใช ้บริการนี้ และให ้ความยินยอมนีม
้ ผ
ี ลอยูต
่ ลอดไปแม ้จะได ้มีการยกเลิกบริการนี้ หรือปิ ดบัญชีเงินฝากแล ้วก็ตาม
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 ข ้าพเจ ้าตกลงและยินยอมให ้ธนาคารนาข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ให ้ไว ้ในคาขอฉบับนี้ และ/หรือในเอกสารประกอบการขอใช ้บริก ารตามคาขอฉบับนี้ ไป
เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลของข ้าพเจ ้าในระบบของธนาคารให ้เป็ นปั จจุบน
ั เพือ
่ ประโยชน์ของข ้าพเจ ้าในการใช ้บริการตามคาขอฉบับนี้และ/หรือบริการทีธ
่ นาคารจะจัดให ้มีขน
ึ้ ใน
ภายหน ้า
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. กำรยกเลิกกำรใช้บริกำร Service cancellation
8.1 ธนาคารจะระงับหรือยกเลิกการให ้บริการนี้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ข ้าพเจ ้าทราบล่วงหน ้า
8.1 The Bank may suspend or cancel Service provision without prior notice in case of the following events:
่ แนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด (ITMX) แจ ้งให ้ธนาคารทราบว่ามีการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
(1) กรณีทบ
ี่ ริษัท เนชัน
่ นทีท
่ ใี่ ช ้ลงทะเบียนบริการนี้
National ITMX Co., Ltd. (ITMX) notifies the Bank that the mobile number registered for this Service is cancelled.
(1) บัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าถูกใช ้หรือมีสว่ นเกีย
่ วข ้อง หรือมีพฤติการณ์อน
ั น่าสงสัยว่ามีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด ้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้ายหรือไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
My deposit account is used or involves in or engages in suspicious behavior of involving in an offence under the laws relating to antimoney laundering and terrorism financing or not being in accordance with the laws or related regulations.
(3) บัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าปิ ดลงไม่วา่ ด ้วยเหตุใดๆ ทัง้ นี้ หากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าถูกระงับการใช ้บัญชีชวั่ คราว ไม่วา่ ด ้วยเหตุใดๆ การจะพิจารณา
่ งของธนาคาร
ยกเลิกการลงทะเบียนหรือไม่ ให ้เป็ นไปตามนโยบายการจัดการความเสีย
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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.
(2) ธนาคารต ้องยกเลิกการให ้บริการดังกล่าวเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนคาพิพากษาหรือ คาสัง่ ของศาล
The Bank shall cancel providing such service so as to comply with relevant laws or regulations, including court verdict or order.
8.1 ข ้าพเจ ้าสามารถยกเลิกการใช ้บริการนีเ้ มือ
่ ใดก็ได ้ตามช่องทางทีธ่ นาคารกาหนด
นอกเหนือ จากรายละเอียดทีอ
่ ยู่ในข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขนี้ ข ้าพเจ ้าได ้รับทราบและยินยอมปฏิบัตต
ิ ามตามข ้อกาหนดอืน
่ ๆ ทัง้ ทีอ
่ ยู่ในเอก สารแผ่นพับ หรือ ทีธ
่ นาคาร
ประกาศไว ้ในทีเ่ ปิ ดเผยหรือ ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ใด ให ้ถือ เป็ นส่วนหนึ่งของข ้อก าหนดและเงื่อนไขนี้ทก
ุ ประการ รวมถึง ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ธนาคารแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อก าหนดและ
เงือ
่ นไขนีโ้ ดยปิ ดประกาศไว ้ในทีท
่ าการของธนาคาร หรือแจ ้งแก่ข ้าพเจ ้าด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ใด โดยข ้าพเจ ้าตกลงปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมนัน
้ ทุกประการ
8.1 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. ข้อกำหนดอืน
่ ๆ Other requirements
คาขอใช ้บริการพร ้อมเพย์ (PromptPay) ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ทาขึน
้ และส่งให ้กับธนาคารทางไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ใดตามทีธ่ นาคารกาหนดขึน
้ ในภายหน ้าเป็ นข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข ้อความทีไ่ ด ้สร ้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด ้วยวิธท
ี างอิเล็กทรอนิกส์ และ
ให ้ถือว่าสิง่ พิมพ์ออกของข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามอีเมล์ (E-Mail)หรือตามโทรสาร (FAX) เป็ นต ้นฉบับเอกสารทีจ
่ ะใช ้ในการใช ้อ ้างอิง หรือการนาสืบ หรือใช ้แสดงต่อศาล
หรือการใช ้สิทธิทางกฎหมายได ้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องทุกประการ
่ ทีแ
โดยข ้าพเจ ้าขอให ้คารับรองไว ้ต่อธนาคารว่า คาขอใช ้บริการพร ้อมเพย์ (PromptPay) ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ส่งให ้แก่ธนาคารตามทีก
่ ล่าวมาในวรรคก่อน เป็ นลายมือชือ
่ ท ้จริง
่ ดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด
ของข ้าพเจ ้า โดยธนาคารไม่จาต ้องพิสจ
ู น์ลายมือชือ
คาขอใช ้บริการพร ้อมเพย์ฉบับนีใ้ ห ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อกาหนดสาหรับเงินฝากของบัญชีเงินฝากทีข
่ ้าพเจ ้านามาใช ้กับบริการพร ้อมเพย์ โดยข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขอืน
่
ใดทีไ่ ม่ได ้ระบุในคาขอใช ้บริการฉบับนีใ้ ห ้ใช ้บังคับตามข ้อกาหนดสาหรับเงินฝากของบัญชีเงินฝากทีข
่ ้าพเจ ้านามาใช ้กับบริการพร ้อมเพย์ทก
ุ ประการ ในกรณีทข
ี่ ้อกาหนด
และเงือ
่ นไขสาหรับเงินฝากขัดหรือแย ้งกับข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของคาขอใช ้บริการฉบับนี้ ให ้ใช ้บังคับตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของคาขอใช ้บริการฉบับนี้
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.

่ Signed .................................................................................... เจ ้าของบัญชี /ผู ้มีอานาจลงนามแทนนิตบ
ลงชือ
ิ ค
ุ คล
Deposit Account Owner / Authorized Person
( ................................................................................................ ) วันที่ Date.........../............/...........
สำหร ับเจ้ำหน้ำทีธ
่ นำคำร
ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหล ักฐำนแสดงตนของเจ้ำของบ ัญชีเงินฝำก และควำมครบถ้วนถูกต้องของรำยละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
่ ............................................................................................ ผู ้รับเรือ
ลงชือ
่ ง
(
)
ตาแหน่ง ...............................................................................

่ .......................................................................... ผู ้มีอานาจลงนาม
ลงชือ
(
)
ตาแหน่ง .......................................................................

วันที่ ............................/........................../.........................

วันที่ ............................/........................../.........................

สำหร ับเจ้ำหน้ำทีธ
่ นำคำร (หน่วยงำนสำน ักงำนใหญ่)
ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหล ักฐำนแสดงตนของเจ้ำของบ ัญชีเงินฝำก และควำมครบถ้วนถูกต้องของรำยละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
่ ......................................................................................... RMs / Sales
ลงชือ
(
)
ตาแหน่ง ....................................................................................

่ .......................................................................... ผู ้สอบทาน
ลงชือ
(
ตาแหน่ง ............................................................................

วันที่ ............................/........................../.................................

วันที่ ............................/........................../.........................

ทงหมดมี
ั้
จำนวน 4 หน้ำ โปรดพิมพ์หน้ำ-หล ัง

)

รห ัส DD01005 ปร ับปรุงเมือ
่ 01/08/2560

