คำขอใชบ้ ริการบัวหลวง ไอแบงกก์ ิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกก์ ิ้ง
Application for Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

สาขา

Customer Unique ID No.
เลขที่อางอิง/Reference No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Branch

วันที่

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
To

Date

The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited

…………………………………………………………………………………………………………………….

ขาพเจามีความประสงคขอใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ จึงขอใหขอ มูลแกธนาคารดังนี้

I wish to utilize Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services and hereby provide the Bank with the following information;
ขอมูลผูขอใชบริการ Applicant information
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
Mr.
Mrs.
Miss
Other (Please Specify)
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย Name in Thai

ชื่อ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

นามสกุล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Last Name
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ ระบุตามหนังสือเดินทาง) Name in English (Block Letters as shown on Passport)
First Name

ชื่อ

First Name

ชื่อกลาง

Middle Name

นามสกุล

Last Name

คำตอทายชื่อ
Name Suffix

สถานที่ติดตอ Contact Detail
เลขที่

………………………………………………………………….

Address No.

หมูที่
Moo

…………………………..

ชื่อหมูบาน/อาคาร/หนวยงาน/ตู ป.ณ.
Name of Village/Building/P.O. Box

ตรอก/ซอย

……………………………………………………………………………………………………………..

อำเภอ/เขต

………………………………………………………………………………………………………..

Trok/Soi

District/City

โทรศั
พท มือถือ
Telephone No. Mobile
E-mail Address

………………………………………………………………………………………………………………

จังหวัด/รัฐ

………………………………………………………………………………………..

Province/State

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่ทำงาน
Office

ถนน

Street

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตำบล/แขวง
Sub-District

รหัสไปรษณีย

Postal Code

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………..

ประเทศ
Country

…………………………………………………………

บHome
าน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรสาร

Fax No.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(เขียนดวยตัวบรรจง ตัวพิมพใหญ และตองเปน E-mail Address สวนตัวเทานัน้ ไมควรใชรว มกับบุคคลอืน่ Capital Letters and Personal E-mail Address Only)

ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการใชบริการ ที่ขาพเจาใหไวในคำขอนี้เปนขอมูลที่ถูกตองและ
เปนความจริงทุกประการ
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอตกลงการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง ของธนาคารดานหลังคำขอนี้
รวมทั้งขอตกลงการใชบริการที่ธนาคารจะแกไขเพิ่มเติมตอไป ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
I warrant that all my personal information and details of service utilization furnished by me as appear in this Application are
accurate and complete in all respects.
I agree to be bound by the Terms and Conditions Governing Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services appeared
on the reverse side hereof as may be amended from time to time, which are considered a part of this Application.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature
SFKD 059-8 (6-02/60 B)
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ลงชื่อ

คำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
Application for Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

ขอมูลการใชบริการ (กรุณาระบุเลขที่ของบัญชี/บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเทานั้น)

Account Information (Please indicate numbers of accounts/credit cards of Bangkok Bank only)
บัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีกองทุนเปด Deposit Accounts/Open-End Fund Accounts
ลายมือชื่อเจาของบัญชี
Account Owner’s Signature
1. บัญชีหลักเลขที่
Primary Account No.

ชื่อบัญชี
บัญชีหลัก : กรุณาระบุเฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….

Account Name

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
For official use only
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
……………………………………………………………………………….

Primary Account : Please indicate a savings or current account only

2. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

3. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

4. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

5. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

6. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

7. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

8. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

9. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

10. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ Foreign Currency Deposit Accounts
1. บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Account Name

2. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Account Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature

SFKD 059-8 (6-02/60 B)
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ผูขอใชบริการ
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ลงชื่อ

คำขอใชบ้ ริการบัวหลวง ไอแบงกก์ ิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกก์ ิ้ง
Application for Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

Cardholder’s Signature

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
For official use only
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

ลายมือชื่อผูถือบัตร

บัตรเครดิต Credit Cards
1. เลขที่บัตร
Card No.

2. เลขที่บัตร
Card No.

3. เลขที่บัตร
Card No.

4. เลขที่บัตร
Card No.

บัญชีสินเชื่อ-กูคนเดียว Loan Accounts-One Individual
1. เลขที่บัญชีสินเชื่อ

……………………………………………………………………………….

2. เลขที่บัญชีสินเชื่อ

……………………………………………………………………………….

Loan Account No.
Loan Account No.

บัญชีเงินฝากผูร บั โอนเงินของบุคคลอืน่ (เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพเทานัน้ )
Third Party’s Deposit Accounts (Bangkok Bank Accounts only)

1. บัญชีเลขที่
Account No.
ชื่อบัญชี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

……………………………………………………………………………….

2. บัญชีเลขที่

Account No.

ชืAccount
่อบัญชี Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

3. บัญชีเลขที่

Account No.

ชืAccount
่อบัญชี Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

4. บัญชีเลขที่

Account No.

ชืAccount
่อบัญชี Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

5. บัญชีเลขที่

Account No.

ชืAccount
่อบัญชี Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature

ผูขอใชบริการ

Applicant

รหัสงาน 7009

สำหรับสาขา Staff ID

Campaign Code

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผูรับคำขอ

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ

สำหรับศูนยสนับสนุนการธนาคาร

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………
ผูบันทึกรายการ 1

ผูตรวจสอบขอมูลของผูใชบริการ

ผูบันทึกรายการ 2

ผูตรวจสอบบัญชีของผูใชบริการ

…………………………………………………………………….. ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ……………………………………………………………………….. ผูต รวจสอบความถูกตองของเอกสาร ลงชื่อ …………………………………ผู…บ…ัน……ทึ…ก…รายการผ
านชองทาง
ผูตรวจสอบการบันทึกรายการผานชองทาง

บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง/เอ็มแบงกกิ้ง

SFKD 059-8 (6-02/60 B)

แบบฟอรมคำขอนีเ้ ริม่ ใชตง้ั แตวนั ที่ 21 มกราคม 2560 / This form is effective from January 21, 2017

บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง/เอ็มแบงกกิ้ง
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ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………… ผูตรวจสอบลายมือชื่อ ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………

ขอตกลงการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ (เริ่มใชตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2560)

หน้า 4/6

ในการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” ผูขอใชบริการ
ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 “บริการนี”้ หมายถึง บริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ
1.2 “BiBS” หมายถึง บริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ
1.3 “BmBS” หมายถึง บริการบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ
1.4 “ผูข อใชบริการ” หมายถึง ผูท ำคำขอใชบริการนี้ หรือผูท เ่ี คยสมัครใช BiBS หรือบริการนีแ้ ลว ไมวา จะเปนการสมัครดวยวิธใี ดก็ตามทีธ่ นาคารกำหนด
1.5 “รหัสลับแรกเขา” หรือ “PIN” หมายถึง รหัสที่ใชเปนรหัสผานในการใช BiBS หรือ BmBS เปนครั้งแรก ซึ่งอาจเปนรหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้น หรือที่ผูขอใช
บริการกำหนดขึน้ แลวแตกรณี
1.6 “รหัสลับสวนตัว” หรือ “Password” หมายถึง รหัสทีผ่ ขู อใชบริการกำหนดขึน้ เพือ่ ใชเปนรหัสผานในการใช BiBS กอนการตกลงใชบริการนีซ้ ง่ึ สามารถนำมา
ใชเปนรหัสผานในการใชบริการนีไ้ ดโดยอัตโนมัติ หรือรหัสทีผ่ ขู อใชบริการกำหนดขึน้ เพือ่ เปนรหัสผานในการใชบริการนี้
1.7 “รหัสประจำตัวลูกคา” หรือ “User ID” หมายถึง รหัสประจำตัวทีธ่ นาคารกำหนดขึน้ และมอบใหแกผขู อใชบริการ BiBS หรือทีผ่ ขู อใชบริการ BiBS กำหนดขึน้
ในภายหลัง กอนการตกลงใชบริการนี้ ซึง่ สามารถนำมาใชเปนรหัสประจำตัวในการใชบริการนีไ้ ดโดยอัตโนมัติ หรือรหัสประจำตัวทีธ่ นาคารกำหนดขึน้ และ
มอบใหแกผขู อใชบริการ หรือทีผ่ ขู อใชบริการกำหนดขึน้ ในภายหลัง เพือ่ ใชเปนรหัสประจำตัวในการใชบริการนี้
1.8 “Mobile PIN” หมายถึง รหัสทีผ่ ขู อใชบริการกำหนดขึน้ เพือ่ เปนรหัสผานในการใชบริการ BmBS ผานแอพพลิเคชัน่ บัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ ทีต่ ดิ ตัง้ ลงใน
โทรศัพทมอื ถือ หรืออุปกรณสอ่ื สารอืน่ ของผูข อใชบริการ
1.9 “บริการพรอมเพย” หมายถึง บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยอางอิงเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพทมอื ถือ หรือหมายเลข หรือขอมูล
อืน่ ใด ทีอ่ าจถูกกำหนดขึน้ ในอนาคต
2. บริการ ผูข อใชบริการอาจใชบริการ BiBS และ/หรือ BmBS ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในขอตกลงนี้
2.1 บริการ BiBS ผูข อใชบริการอาจใชบริการ BiBS เพือ่ ดำเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบรายการบัญชี
(2) โอนเงิน
(3) ชำระเงิน
(4) บริการทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
(5) บริการพิเศษ เชน การอายัดเช็ค การตรวจสอบรายการเช็คคืน แจงใหธนาคารตรวจสอบรายการทีผ่ ดิ ปกติ เปนตน
(6) บริการอืน่ ๆ ตามทีแ่ จงใหทราบในเว็บไซตของธนาคาร
2.2 บริการ BmBS ผูข อใชบริการอาจใชบริการ BmBS เพือ่ ดำเนินการไดดงั ตอไปนี้
(1) บริการตามทีร่ ะบุในขอ 2.1 (1) – (4)
(2) บริการคนหาทีต่ ง้ั สาขา และเครือ่ งเอทีเอ็มของธนาคาร
(3) บริการอืน่ ๆ ตามทีแ่ จงใหทราบในเว็บไซตของธนาคาร
ผูข อใชบริการสามารถทราบถึงบริการทีธ่ นาคารจัดใหผา นชองทางตางๆ ไดจากเว็บไซตของธนาคาร
3. การใชบริการ ผูข อใชบริการรับทราบ ยอมรับและตกลงกับธนาคาร ดังนี้
3.1 จะปฏิบตั ติ ามคูม อื การใชบริการทีธ่ นาคารไดจดั ใหในลักษณะแผนพับ หรือขอความบนเว็บไซตของธนาคาร หรือลักษณะอืน่ ทีธ่ นาคารเห็นสมควร ซึง่ คูม อื
ดังกลาวถือเปนสวนหนึง่ ของขอตกลงนี้
3.2 การใชบริการใดๆ ทีท่ ำโดยใช (1) รหัสประจำตัวลูกคาและรหัสลับแรกเขาหรือรหัสลับสวนตัว หรือ (2) Mobile PIN หรือ (3) วิธกี ารอืน่ ใดตามทีธ่ นาคาร
กำหนด ตามขัน้ ตอนและเงือ่ นไขสำหรับการใชบริการประเภทนัน้ ๆ ใหถอื วาเปนการกระทำของผูข อใชบริการเอง และมีผลผูกพันตอผูข อใชบริการ โดย
ผูข อใชบริการไมตอ งลงนามในเอกสารใดๆ
3.3 จะรักษารหัสประจำตัวลูกคา รหัสลับแรกเขา รหัสลับสวนตัว และ Mobile PIN (ถามี) ไวเปนความลับ และจะไมเปดเผยใหผใู ดทราบ
3.4 หากมีบุคคลอื่นลวงรูรหัสลับแรกเขา ผูขอใชบริการตองแจงยกเลิกและขอรหัสลับแรกเขาใหม ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดทันที
3.5 หากมีผอู น่ื ลวงรูร หัสประจำตัวลูกคา รหัสลับสวนตัว และ Mobile PIN (ถามี) ผูข อใชบริการตองเปลีย่ นรหัสดังกลาวตามวิธที ธ่ี นาคารกำหนดทันที
3.6 สามารถใช BiBS ผานระบบอินเทอรเน็ต หรือระบบอืน่ โดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอร โทรศัพทมอื ถือ หรือชองทางอืน่ ๆ ตามวิธที ธ่ี นาคารกำหนด และสามารถ
ใช BmBS ผานโทรศัพทมอื ถือ อุปกรณสอ่ื สารอืน่ ๆ หรืออุปกรณอน่ื ใด ตามวิธที ธ่ี นาคารกำหนด
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการอาจไมสามารถใชบริการบางประเภทได หากเขาใชบริการใดผานชองทางบางชองทาง
3.7 ในกรณีทธ่ี นาคารจัดใหใชบริการไดดว ยวิธกี ารอืน่ ๆ ตามทีก่ ลาวถึงในขอ 3.2 (3) ธนาคารอาจกำหนดใหผขู อใชบริการสามารถใชไดเฉพาะบริการบางประเภท
เทานั้น เชน การตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โดยหากผูขอใชบริการประสงคจะใชบริการอื่นๆ ภายใตขอตกลงนี้ ผูขอใชบริการ
ตองทำตามทีร่ ะบุในขอ 3.2 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี
3.8 สามารถใช BiBS เพือ่ เรียกดูขอ มูลและทำธุรกรรมไดทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเวนการโอนเงินเขาบัญชีของบุคคลอืน่ การอายัดเช็ค การอายัดสมุดเงินฝาก
และบริการบางประเภท ทีส่ ามารถทำไดเฉพาะในเวลาทีธ่ นาคารกำหนดเทานัน้
3.9 สามารถใช BmBS เพือ่ เรียกดูขอ มูลและทำธุรกรรมไดทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเวนการโอนเงินเขาบัญชีของบุคคลอืน่ และบริการบางประเภท ทีส่ ามารถ
ทำไดเฉพาะในเวลาทีธ่ นาคารกำหนดเทานัน้
3.10 ธนาคารไดกำหนดวงเงินสูงสุดตอครัง้ และตอวันในการทำธุรกรรมแตละประเภทผานบริการนี้ ซึง่ ผูข อใชบริการสามารถเรียกดูจำนวนวงเงินสูงสุดไดจาก
เว็บไซตของธนาคาร ผูข อใชบริการสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินสูงสุดดังกลาวไดตามชองทางที่ใชบริการนี้ หรือชองทางอืน่ ทีธ่ นาคารกำหนด
3.11 สำหรับการโอนเงินไปยังบัญชีอน่ื นัน้ ผูข อใชบริการสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเทานัน้
3.12 ผูข อใชบริการรับทราบวา บริการแตละประเภททีผ่ ขู อใชบริการจะทำธุรกรรมผานบริการนี้ มีขอ กำหนด ขอตกลง และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วของกับบริการนัน้ ๆ
ปรากฏอยู ซึง่ ผูข อใชบริการสามารถเรียกดูไดทนั ทีจากเว็บไซตของธนาคาร และผูข อใชบริการตกลงผูกพันตามขอกำหนด ขอตกลง และเงือ่ นไขของ
บริการตางๆ ดังกลาวนัน้ ทุกประการ
3.13 ในกรณีที่ธนาคารยินยอมใหผูขอใชบริการสามารถสมัครใชบริการใดของธนาคารไดโดยผานบริการนี้ หรือดวยชองทางอื่นใดตามวิธกี ารที่ธนาคารกำหนด
แทนการลงลายมือชือ่ ในคำขอใชบริการดังกลาวขางตน หากผูข อใชบริการใชวธิ กี ารดังกลาวเพือ่ สมัครใชบริการทีก่ ลาวนัน้ ผูข อใชบริการตกลงผูกพันตาม
ขอกำหนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบริการดังกลาวทุกประการ เสมือนวาผูข อใชบริการไดสมัครใชบริการโดยการลงลายมือชือ่ ในคำขอใชบริการดังกลาว
3.14 การทำธุรกรรมที่ตองมีการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับบริการนั้น
3.15 ในกรณีทผ่ี ขู อใชบริการไดทำธุรกรรมผานบริการนี้ ซึง่ มีผลเปนการเบิกเงินเกินบัญชี ผูข อใชบริการยอมรับวาการทำธุรกรรมดังกลาวเปนการเบิกเงินเกินบัญชี
และตกลงปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเบิกเงินเกินบัญชีตามทีไ่ ดตกลงไวกบั ธนาคาร หรือตามทีธ่ นาคารกำหนด แลวแตกรณี
3.16 สำหรับบริการอายัดเช็คผาน BiBS ธนาคารจะรับคำสั่งเพื่อดำเนินการใหโดยเร็ว โดยใหมีผลหลังจากธนาคารไดรับคำสั่งแลว เปนเวลา 5 นาที ทั้งนี้ หาก
เช็คฉบับนัน้ อยูใ นกระบวนการทีธ่ นาคารไมสามารถระงับการจายเงินได ผูข อใชบริการจะไมเรียกรองใหธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ลงชือ่ Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูข อใชบริการ Applicant วันที่ Date…………………………………………………….. /3.17 ธนาคาร…..

3.17 ธนาคารอาจไมสามารถใหบริการนีไ้ ดเปนการชัว่ คราว ในกรณีทร่ี ะบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสือ่ สาร เน็ตเวิรก ทีเ่ กีย่ วของกับบริการนีข้ ดั ของ ไดรบั
ความเสียหาย กำลังซอมแซม หรืออยูร ะหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสดุ วิสยั อืน่ ๆ
3.18 ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยธนาคารจะปดประกาศใหผูขอใชบริการ
ทราบ ณ สำนักงาน/สาขา หรือที่เว็บไซตของธนาคาร ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม ธนาคารจะประกาศหรือแจงใหผูขอใชบริการทราบ
ลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน
3.19 หากมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ในการใชบริการนี้ หรือมีขอ สงสัยเกีย่ วกับรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี ผูข อใชบริการจะตองแจงรายละเอียดตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ใหแกธนาคาร เพือ่ ใหธนาคารใชเปนขอมูลในการตรวจสอบขอผิดพลาด โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและแจงผลภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ดรบั
คำรองเรียน
3.20 ในการใชบริการนี้ ผูข อใชบริการจะไมไดรบั ผลประโยชนจากการยกเวนภาษีรายไดบคุ คลธรรมดาจากดอกเบีย้ ทีไ่ ดมาจากการมีบญั ชีเงินฝากสะสมทรัพยกบั
ธนาคาร
3.21 ในกรณีทผ่ี ขู อใชบริการไดสมัครใชบริการนี้ โดยเริม่ ตนและเสร็จสิน้ ดวยวิธกี ารตามทีธ่ นาคารกำหนดโดยไมตอ งลงลายมือชือ่ ผูข อใชบริการตกลงผูกพันตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวของซึ่งธนาคารกำหนดทุกประการ โดยผูขอใชบริการไมตองลงลายมือชื่อ
3.22 หนังสือ จดหมาย คำบอกกลาวใดๆ ของธนาคารทีจ่ ดั สงใหแกผูขอใชบริการทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตามที่อยูซึ่งผูขอใชบริการ
ไดแจงใหธนาคารทราบ ใหถอื วา เปนการจัดสงใหแกผขู อใชบริการโดยชอบแลว และในกรณีที่ผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูดังกลาว ผูขอใชบริการจะแจง
ใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอกั ษร หรือผานทางระบบ BiBS
3.23 ในกรณีที่ผูขอใชบริการไดเคยตกลงผูกพันตามขอตกลงการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งมากอนแลว ไมวาขอตกลงนั้นจะอยูดานหลังคำขอใชบริการ
บัวหลวง ไอแบงกกง้ิ คำขอใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ หรือเปนขอกำหนดทีเ่ ปนแผนพับ หรือไดเคยตกลงผูกพันดังกลาวดวย
การยอมรับในเว็บไซตของธนาคาร หรือในทีใ่ ดก็ตาม ผูข อใชบริการตกลงปฏิบตั ติ ามขอตกลงการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ
นีแ้ ทนขอตกลง หรือขอกำหนดดังกลาวขางตน
3.24 ผูข อใชบริการสามารถโอนเงินหรือชำระเงินผาน BmBS โดยเพียงแตระบุเลขทีบ่ ญั ชีของผูร บั โอนหรือรหัสของผูร บั ชำระเงิน ทัง้ นี้ ผูข อใชบริการจะเปนผูท ำ
รายการและตรวจสอบความถูกตองของเลขทีบ่ ญั ชีของผูร บั โอนหรือรหัสของผูร บั ชำระเงินดวยตนเอง โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสัง่ ของผูข อใชบริการ
ผูข อใชบริการสามารถดำเนินการดังกลาวขางตนผาน BiBS ไดดว ย เมือ่ ธนาคารแจงใหทราบผานเว็บไซตของธนาคาร
3.25 ในการใช BmBS ผานแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้งที่ติดตั้งลงในโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณสื่อสารอื่น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารตรวจสอบ
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
ผูข อใชบริการรับทราบวา ผูข อใชบริการจะมีความเสีย่ งในการใชบริการ หากระบบปฏิบตั กิ ารของโทรศัพทมอื ถือหรืออุปกรณสอ่ื สารอืน่ ของผูข อใชบริการ
ไมถกู ตองหรือไมไดมาตรฐาน
3.26 ในการโอนเงินหรือชำระคาสินคาและบริการใหแกผรู บั โอนทีไ่ ดลงทะเบียนบริการพรอมเพย ผูข อใชบริการจะตองตรวจสอบขอมูลรายละเอียดทีเ่ กีย่ วของ
ทัง้ หมดดวยตนเอง โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสัง่ ของผูข อใชบริการ
4. ความรับผิดชอบของธนาคาร ธนาคารจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธนาคารกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเปน
ความเสียหายที่ตามปกติยอมเกิดขึน้ เทานัน้ แตธนาคารไมตอ งรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติการณพเิ ศษ ทัง้ นี้ ผูข อใชบริการตกลงวาไมวา ในกรณีใดๆ
ธนาคารไมตอ งรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสาเหตุตา งๆ ดังตอไปนี้
4.1 มีการใชรหัสประจำตัวลูกคาควบคูก บั รหัสลับแรกเขาหรือรหัสลับสวนตัว หรือมีการใช Mobile PIN หรือวิธกี ารอืน่ ใด ตามทีธ่ นาคารกำหนด ไมวา จะเปนการ
กระทำของผูใ ดก็ตาม
4.2 เหตุสุดวิสัยตางๆ หรือเหตุการณที่ธนาคารไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทำงาน หรือการ
รบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร หรือจากการกระทำทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย หรือในกรณีทธ่ี นาคารปดใหบริการนี้ เพือ่ ปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ อันเปนเหตุ
ใหผขู อใชบริการไมสามารถใชบริการนีไ้ ด
4.3 ความลาชา ความผิดพลาด หรือความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูขอใชบริการของธนาคาร หรือของผูใหบริการระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) หรือเครือขายการสือ่ สารอืน่ เวนแตในกรณีทค่ี วามลาชา ความผิดพลาด หรือความบกพรองดังกลาว เกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร
4.4 ความลาชาในขัน้ ตอนการดำเนินการของบริการนี้
4.5 การทีผ่ ขู อใชบริการไมปฏิบตั ติ ามขอตกลงของบริการบัวหลวง ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ หรือไมปฏิบตั ติ ามขอกำหนด ขอตกลง หรือเงือ่ นไขที่
เกีย่ วของกับบริการประเภทใดๆ ทีผ่ ขู อใชบริการใชเพือ่ ทำธุรกรรมผานบริการนี้
5. คาธรรมเนียม ผูข อใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียมการใชบริการ และคาใชจา ยตางๆ อันเกีย่ วเนือ่ งกับการใชบริการนี้ หรือการใชบริการ
อืน่ ผานบริการนี้ ในอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจา ยทีธ่ นาคารไดประกาศกำหนด โดยผูข อใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหลัก หรือบัญชี
เงินฝากทีร่ ะบุไวสำหรับการใชบริการนี้ หรือบัญชีเงินฝากอืน่ ใดของผูข อใชบริการ เพือ่ ชำระคาธรรมเนียมและคาใชจา ยดังกลาว
6. ขอมูล ผูข อใชบริการตกลงใหธนาคารติดตอสอบถาม เก็บ รวบรวม ใช เปดเผย หรือใหขอ มูลบางประการหรือทัง้ หมดเกีย่ วกับผูข อใชบริการได ตามความจำเปน
และเหมาะสม หรือเห็นวาจะเปนประโยชนแกผขู อใชบริการในการทีจ่ ะไดรบั ขอเสนอเกีย่ วกับบริการตางๆ
7. การยกเลิกการใชบริการ
7.1 ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกการใหบริการนี้ สำหรับผูข อใชบริการได โดยไมตอ งแจงใหผขู อใชบริการทราบในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ผูข อใชบริการไมมกี ารเขาสูร ะบบเพือ่ ใชบริการนี้ เปนเวลาเกินกวา 1 ป นับจากวันทีข่ น้ั ตอนการสมัครใชบริการเสร็จสิน้ หรือวันทีผ่ ขู อใชบริการไดเขาสู
ระบบครัง้ ลาสุด แลวแตกรณี
(2) ธนาคารไมสามารถหักเงินคาธรรมเนียมรายป หรือคาธรรมเนียมการใชบริการจากบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการไดไมวา ดวยเหตุใดๆ
7.2 ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใหบริการ BiBS หรือ BmBS หรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่งที่ธนาคารใหบริการผานบริการ BiBS หรือ BmBS ได โดยไมตอ ง
แจงใหผขู อใชบริการทราบลวงหนา
7.3 ผูข อใชบริการจะขอยกเลิกการใชบริการนี้ เมือ่ ใดก็ได โดยแจงเปนลายลักษณอกั ษรลวงหนาเปนเวลา 15 วันทำการตามวิธที ธ่ี นาคารกำหนด การยกเลิกนี้
จะมีผลเมือ่ ครบกำหนด 15 วันทำการดังกลาว และรายการคงคางทีผ่ ขู อใชบริการไดมคี ำสัง่ ไวในบริการ BiBS หรือ BmBS เพือ่ ใหทำรายการหลังครบกำหนด
ดังกลาว จะถูกยกเลิก
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For the purpose of my utilization of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services of Bangkok Bank Public Company Limited (the “Bank”), I agree to be bound by the following
terms and conditions:
1. Definitions
1.1 “Service” means Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services.
1.2 “BiBS” means Bualuang iBanking Service.
1.3 “BmBS” means Bualuang mBanking Service.
1.4 “Applicant” means a person who has signed the Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services application form as Applicant or a person who has previously applied
for the utilization of BiBS or this Service through any channel as provided by the Bank.
1.5 “PIN” means a code issued by the Bank or selected by the Applicant, as the case may be, to access BiBS or BmBS for the first time.
1.6 “Password” means a code selected by the Applicant to access BiBS before agreeing to utilize this Service, which can be automatically used as password for this Service, or
a code selected by the Applicant to access this Service.
ลงชือ่ Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูข อใชบริการ Applicant วันที่ Date…………………………………………………….. /1.7 “User ID”…..

ลงชือ่ Signature……………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูข อใชบริการ Applicant วันที่ Date……………………………………………………..
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1.7 “User ID” means a user id issued by the Bank and given to the Applicant who has applied for BiBS, or a user id later selected by the Applicant who has applied for BiBS,
before agreeing to utilize this Service, which can be automatically used as a user id for this Service; or a user id selected by the Applicant to access this Service.
1.8 “Mobile PIN” means a pin selected by the Applicant as a code to utilize BmBS through BmBS application installed on the Applicant’s mobile phone or any other
communication device.
1.9 “PromptPay Service” means electronic transaction services with reference to identification number, mobile phone number, numerical number or any other identifier as may
be later specified.
2. Service The Applicant may utilize BiBS and/or BmBS for the following activities or transactions:
2.1 BiBS
The Applicant may utilize BiBS for the following activities or transactions:
(1) verification of account activities
(2) money transfer
(3) making of payments
(4) services relating to investments in mutual funds
(5) special services, e.g., stopping payments of cheques, verifying cheque return items, requesting the Bank to verify irregular transactions
(6) other services as informed by the Bank on its website
2.2 BmBS
The Applicant may utilize BmBS for the following activities or transactions:
(1) services specified in Clause 2.1 (1)-(4)
(2) the Bank’s branches and ATMs location finding
(3) other services as informed by the Bank on its website
The Applicant may obtain information from the Bank’s website on the types of services provided by the Bank through different channels.
3. Service Utilization The Applicant hereby acknowledges, accepts and agrees as follows:
3.1 to comply with the service manual provided by the Bank in the form of pamphlet, text posted on the Bank’s website or in any other form as the Bank deems appropriate,
which shall be deemed part of these Terms and Conditions;
3.2 that any activity performed with the use of (1) User ID and PIN or Password or (2) Mobile PIN or (3) any other means provided by the Bank in accordance with the procedures
and conditions for utilization of such type of service shall be considered an activity performed by the Applicant and shall be binding on the Applicant without the Applicant
having to sign any documents;
3.3 to keep User ID, PIN, Password and Mobile PIN (if any) confidential and not to disclose them to any person;
3.4 that in the event any other person gains knowledge of the PIN, the Applicant shall immediately give notice of cancellation of the PIN to the Bank and request a new PIN in
accordance with the procedures prescribed by the Bank;
3.5 that in the case where any other person gains knowledge of User ID, Password and Mobile PIN (if any), the Applicant shall immediately changes the said codes in
accordance with the procedures specified by the Bank;
3.6 that BiBS may be utilized via the internet or any other system through the use of computer, mobile phone or other means prescribed by the Bank; and
that BmBS may be utilized via a mobile phone or any other communication device prescribed by the Bank;
provided that, the Applicant may not be able to utilize certain services through certain channels;
3.7 In the case where the Bank provides for the use of the Service by any other means as specified in Clause 3.2 (3), the Bank may limit the use to certain types of services only,
e.g., verification of the account balance and account activities movement, but the Applicant may use other services hereunder by proceeding in compliance with the
provision of Clause 3.2 (1) or (2), as the case may be.
3.8 that the Applicant may view information and perform transactions via BiBS 24 hours everyday, except for transfers of funds into deposit accounts of other individuals, stopping
payments of cheques, stopping withdrawals from passbooks and for certain activities and transactions which can only be performed during the time periods set by the Bank;
3.9 that the Applicant may view information and perform transactions via BmBS 24 hours everyday, except for transfers of funds into deposit accounts of other individuals and for
certain activities and transactions which can only be performed during the time periods set by the Bank;
3.10 that the Bank has prescribed the maximum amounts per transaction and per day for each type of transactions effected via this Service, which may be viewed from the
Bank’s website. The Applicant may adjust any such maximum amounts through the channel used for this Service or any other channel as may be specified by the Bank;
3.11 that any transfer of funds by the Applicant shall only be made from a savings or current account;
3.12 the Applicant acknowledges that each service provided by the Bank via this Service is governed by the provisions, terms and conditions relating to such service which can
be viewed by the Applicant at any time at the Bank’s website, and the Applicant agrees to be bound by the said provisions, terms and conditions in all respects;
3.13 that in the event the Bank agrees that the Applicant may apply for any service provided by the Bank via this Service or via any other channel prescribed by the Bank
instead of signing an application for the said service, the Applicant agrees to be bound by the terms and conditions governing such service in all respects as if the Applicant
has applied for such service by signing such application;
3.14 that transactions relating to foreign currency exchange shall be conducted in accordance with the conditions relating to such service;
3.15 that in the event the Applicant has conducted a transaction via this Service resulting in an overdrawn amount in the Applicant’s current account, the Applicant agrees to
be bound by the conditions relating to an overdraft as agreed with the Bank or as prescribed by the Bank, as the case may be;
3.16 that with regard to the stopping payments of cheques via BiBS, the Bank wil take a stop payment order and proceed promptly, and such stop payment order wil take effect
immediately after the lapse of 5 minutes from the time the Bank receives such order. If payment on the cheque cannot be stopped, the Applicant wil not demand that the
Bank be responsible for any loss or damage that may occur;
3.17 that the Bank may not be able to provide this Service temporarily in the case where the computer system, equipment, communication system or network relating to BiBS is
damaged, or under repair or maintenance, or where the service is unavailable due to a force majeure event;
3.18 that the Bank reserves the right to change any terms and conditions as well as service fees. Any such changes shall be announced by the Bank at the office/branch or
website of the Bank. In case of change of service fees, the Bank shall announce or inform the Applicant not less than 30 days in advance;
3.19 that if the Applicant finds an error in this Service or has any question about account activities, the Applicant shall provide the Bank with details thereof for the Bank’s investigation.
The Bank shall inform the Applicant of the result of such investigation within 30 days from the date the Bank receives notice of such error or question;
3.20 that where this Service is used, the Applicant shall not be exempted from personal income tax on interest earned on savings accounts maintained with the Bank;
3.21 in the event the Applicant has applied for this Service by commencing the application process and completing it through a method provided by the Bank without signing
any document, the Applicant agrees to be bound by the relevant terms and conditions prescribed by the Bank in all respects without having to sign any documents;
3.22 that any communication, letters and notices sent by the Bank to the Applicant by postal delivery or by E-mail at the address indicated by the Applicant shall be considered
as having been duly delivered to the Applicant, and that it is the Applicant’s responsibility to notify the Bank immediately of any change of address or E-mail address in
writing or via BiBS;
3.23 in the case where the Applicant has agreed to be bound by the terms and conditions governing Bualuang iBanking, whether such terms and conditions appeared in the
back of the Bualuang iBanking Service application form or Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services application form or appeared in the Provisions Governing
Bualuang iBanking Service pamphlet, or has agreed to be bound by such terms and conditions via the Bank’s website or elsewhere, the Applicant agrees to be bound by
and to comply with these Terms and Conditions in replacement of those previously agreed;
3.24 the Applicant may transfer funds or make payment transactions via BmBS by only specifying the transferee’s account number or the payee’s code. In this case, the Applicant
himself/herself shall perform such transaction and verify the correctness of the transferee’s account number or the payee’s code and the Bank wil proceed in accordance
with the Applicant’s instructions.
The Applicant may also use such service via BiBS when informed by the Bank on its website.
3.25 in utilizing BmBS via BmBS Application installed on the Applicant’s mobile phone or any other communication device, the Applicant agrees to the Bank’s verification of any
relevant information;
The Applicant acknowledges that the Applicant may be at risk in utilizing this Service if the operating system of the Applicant’s mobile phone or any other communication
device is not correct or below standard.
3.26 For funds transfer or payment of goods and services to the transferee who registered with PromptPay Service, the Applicant wil verify the correctness of such information by
the Applicant herself/himself, and the Bank wil proceed in accordance with such instructions of the Applicant.
4. Bank’s Responsibilities The Bank wil be responsible for any loss or damage arising from the Bank’s wil ful misconduct and gross negligence, to the extent that such loss or damage is
ordinarily incurred and shall not be liable for any loss or damage that occurs under special circumstances. However, the Applicant agrees that the Bank shall not be responsible for
any loss or damage resulting from:
4.1 the use by any person of User ID and PIN or Password or Mobile PIN or any other means in accordance with the procedures prescribed by the Bank;
4.2 force majeure events or events that are not under the Bank’s control including failure of equipment or communication systems, inoperative connection signals, computer virus,
unlawful acts or in the case where the Bank suspends this Service for the purpose of system upgrade or maintenance, which prevent the Applicant from using this Service;
4.3 delay or error caused by, or deficiency of, computers or equipments of the Applicant, the Bank, Internet Service Provider or any other communication network, provided that
the Bank shall be responsible if such delay, error, or deficiency is caused by the Bank’s wilful misconduct or gross negligence;
4.4 delay caused by the process of this Service;
4.5 non-compliance by the Applicant of these Terms and Conditions or any provisions, terms or conditions of any service utilized by the Applicant via this Service.
5. Fees The Applicant agrees to pay the annual fee, service fees, and other expenses relating to the use of this Service and other services utilized by the Applicant via BiBS at the rates
announced by the Bank. The Applicant agrees that the Bank may deduct any amount from the primary deposit account or any other account of the Applicant to pay for the said
fees and expenses.
6. Disclosure of Information The Applicant agrees that the Bank may make inquiry about, keep, collect, use, disclose, or give, certain or all information relating to the Applicant as the
Bank deems necessary and appropriate or deems beneficial to the Applicant for the purpose of receiving proposals on other services.
7. Termination of Service
7.1 The Bank may terminate this Service at anytime without having to notify the Applicant in the case where:
(1) the Applicant has not accessed this Service for a period of more than 1 year from the date of completion of the application process or from the date of the last access to
this Service by the Applicant; or
(2) for any reason, the Bank is unable to deduct any amount from the Applicant’s deposit account to pay for the annual fee or service fees.
7.2 The Bank may terminate BiBS or BmBS or any service provided via BiBS or BmBS without having to inform the Applicant in advance.
7.3 The Applicant may terminate the use of this Service at anytime by giving a 15 banking days’ prior written notice to the Bank in accordance with the procedures prescribed by
the Bank. Such notice shall take effect at the end of the 15 banking days’ period, and all remaining instructions made in advance through BiBS or BmBS that are to be effected
after the end of the said period shall be automatically cancelled.

