Reset form

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
To
The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited
สาขา / สำนักธุรกิจ
Branch / Business Center
ขอมูลนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา Information of Juristic Person / Individual

วันที่
Date

(If complete this Application in English, please use block letters)

ชื่อนิติบุคคล

Name of Juristic Person

โดย
By
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ Juristic Person Registration No.

ผูมีอำนาจกระทำการแทน
Authorized Representative(s)

เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร Tax ID No.

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อบุคคลธรรมดา

Identification Card No.

Name of Individual

ที่ตั้งสำนักงานตามที่จดทะเบียน / ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน Registered Address / Address as appeared on Identification Card
หมูที่
ชื่อหมูบาน/อาคาร
เลขที่
No.

Moo

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Trok/Soi

District/City

Name of Village/Building

Street

Sub-District

Province/State

Postal Code

โทรสาร

โทรศัพท

Fax No.

Telephone No.

สถานที่ติดตอทางไปรษณีย Mailing Address
เชนเดียวกับที่ระบุขางตน
Same as stated above
อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่
Others (Please specify) No.

หมูที่

ชื่อหมูบาน/อาคาร

Moo

Name of Village/Building

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Trok/Soi

District/City

Street

Sub-District

Province/State

Postal Code

โทรสาร

โทรศัพท

Fax No.

Telephone No.

ขอ 2.1 (บริการเต็มรูปแบบ) ของขอตกลงการใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง
of the Terms and Conditions on the reverse side.
ขอ 2.2 (บริการบางสวน) ของขอตกลงการใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง
Clause 2.2 (Certain types of services) of the Terms and Conditions on the reverse side.
ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดของขอมูลที่ขาพเจาใหไวในคำขอนี้ เปนขอมูลที่ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอตกลงการใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้งของธนาคารที่ปรากฏอยูในคำขอนี้ ตลอดจนขอกำหนดและคูมือ
การใชบริการรวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมตอไป ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้
ขาพเจาขอใชบริการเพื่อดำเนินการตาม

I/We request to utilize BIZ iBanking Services as specified in

Clause 2.1 (all types of services)

I/We warrant that all information and details furnished by me/us as appear in this Application are accurate and complete in all respects.
I/We agree to be bound by the Terms and Conditions governing BIZ iBanking Service which appear on the reverse side hereof, the Provisions and the User Manual
as may be amended from time to time, which are considered part of this Application.

ลงชื่อ
Signed by

ผูขอใชบริการ
ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank Use Only : รหัสงาน 7017

Applicant

วันที่

Customer Unique ID No.

(สำหรับสำนักธุรกิจ)

เลขที่อางอิง / Reference No.
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ขอตกลงการใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง (เริ่มใชตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

1. คำจำกัดความ
1.1 “บริการบิซ ไอแบงกกิ้ง” หรือ “บริการ” หมายถึง บริการที่ธนาคารใหผูขอใชบริการดำเนินการ หรือทำธุรกรรมผานระบบ
อินเทอรเน็ตตามที่ระบุในขอตกลงนี้
1.2 “ผูขอใชบริการ” หรือ “ผูขอ” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดลงนามในฐานะผูขอใชบริการ ในคำขอใชบริการบิซ
ไอแบงกกิ้ง
1.3 “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1.4 “Company ID” หรือ “รหัสประจำตัวผูขอใชบริการ” หมายถึง รหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้นสำหรับผูขอ ไมวาผูขอจะเปน
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เพื่อใชเปนรหัสผานในการใชบริการ
1.5 “Super User” หรือ “ผูบริหารระบบ” หมายถึง ผูมีอำนาจกระทำการของผูขอ ซึ่งผูขอกำหนดใหเปนผูใชบริการในนามของ
ผูขอ ในกรณีผูขอเปนนิติบุคคล หรือผูขอในกรณีที่ผูขอเปนบุคคลธรรมดา
1.6 “Super User ID” หรือ “รหัสประจำตัวผูบริหารระบบ” หมายถึง รหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้นสำหรับ Super User เพื่อใชเปน
รหัสผานในการใชบริการ
1.7 “PIN” หรือ “รหัสลับแรกเขา” หมายถึง รหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้น เพื่อใชเปนรหัสผานในการใชบริการครั้งแรก
1.8 “Password” หรือ “รหัสลับสวนตัว” หมายถึง รหัสที่ Super User กำหนดขึ้น เพื่อใชเปนรหัสผานในการใชบริการ
1.9 “Token” หรือ “เครื่องโทเค็น” หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชสราง Token Password
1.10 “Token Password” หรือ “รหัสโทเค็น” หมายถึง รหัสที่กำหนดขึ้นโดย Token เพื่อใชเปนรหัสผานในการใชบริการบิซ
ไอแบงกกิ้ง
1.11 “User” หรือ “ผูใชระบบ” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจาก Super User ใหเปนผูใชบริการตางๆ ในระบบบิซ ไอแบงกกิ้ง
1.12 “User ID” หรือ “รหัสประจำตัวผูใชระบบ” หมายถึง รหัสที่ Super User กำหนดขึ้นสำหรับ User เพื่อใชเปนรหัสผานในการ
ใชบริการ
1.13 “ผูจดั การระบบ” หมายถึง ผูบริหารจัดการระบบการโอนเงินระหวางธนาคาร เชน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จำกัด
ซึ่งเปนผูจัดการระบบพรอมเพยและระบบการโอนเงินเขาบัญชีรายยอยระหวางธนาคาร(SMART)
1.14 “บริการพรอมเพย” หมายถึง บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยอางอิงเลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผูเสียภาษี
หมายเลขโทรศัพทมือถือ หรือหมายเลข หรือขอมูลอื่นใด ที่อาจใชอางอิงไดในอนาคต
1.15 “ขอกำหนด” หมายถึง ขอกำหนดเกี่ยวกับบริการที่ธนาคารใหโดยผานบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง ไดแก ขอกำหนดเกี่ยวกับบริการ
BIZ Payroll ขอกำหนดเกี่ยวกับบริการ BIZ Direct Credit (Batch) ขอกำหนดเกี่ยวกับบริการโอนเงินเขาบัญชีรายยอยระหวาง
ธนาคาร (SMART) ขอกำหนดเกี่ยวกับบริการโอนเงินระบบบาทเนต ขอกำหนดเกี่ยวกับบริการโอนเงินตางประเทศ ขอกำหนด
เกี่ยวกับบริการกองทุนรวม ตลอดจนขอกำหนดเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดใหตอไป
1.16 “คูมือ” หมายถึง คูมือการใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง
2. บริการ
ผูขอใชบริการอาจใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง
2.1 เพื่อดำเนินการดังตอไปนี้
(1) โอนเงินระหวางบัญชีของขาพเจาที่มีอยูกับธนาคาร
(2) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอยูกับธนาคาร
(3) สงคำสั่งเพื่อใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อจายเงินเดือน (Payroll) ชำระเงินเขาบัญชี
คูคา (Direct Credit) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอยูกับธนาคารอื่นโดยผานระบบ SMART
หรือผานระบบบาทเนต
(4) สงคำสั่งเพื่อใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชำระคาสินคาหรือคาบริการ (Bill Payment)
(5) โอนเงินไปตางประเทศ (International Funds Transfer)
(6) ลงทุนในและดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ธนาคารแจงใหทราบ
(7) ดูรายการบัญชี อายัดเช็ค หามการถอนเงินฝากโดยใชสมุด
(8) ดูรายงานที่สามารถเรียกดูไดภายใตบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง
(9) ดำเนินการหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารแจงใหทราบ หรือ
2.2 เพื่อดำเนินการตามขอ 2.1 (1), (4), (6), (7), (8) และดำเนินการหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารแจงใหทราบ
3. การใชบริการ
ผูขอใชบริการทราบ ยอมรับและตกลงกับธนาคาร ดังนี้
3.1 ธนาคารจะสง Company ID, Super User ID และ PIN ให Super User ตามวิธีการที่ธนาคารเห็นสมควร สวน Token นั้น
Super User ตองมารับที่สาขาธนาคารที่ผูขอยื่นคำขอ หรือที่อื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะมารับดวยตนเอง หรือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นมารับแทนก็ได
เมื่อ Super User ไดรับ Company ID, Super User ID, PIN และ Token ที่ธนาคารสงให ใหถือวาผูขอไดรับสิ่งเหลานั้นแลว
3.2 จะเก็บรักษา Company ID, Super User ID, PIN และ Password ไวเปนความลับ ตลอดจนเก็บรักษา Token ไวในที่ปลอดภัย
3.3 Super User อาจแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปน User ในการใชบริการตางๆ ในระบบบิซ ไอแบงกกิ้ง แทน
ตนเองก็ได โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของ User ตามวิธีการที่ระบุในคูมือ
3.4 ในกรณีที่ผูขอใชบริการที่เปนนิติบุคคลเปลี่ยน Super User ใหผูขอแจงแกธนาคารตามวิธีการที่ระบุในคูมือ
ลงชื่อ
ผูขอใชบริการ
Signed by

ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person
หน้า 2/8

Applicant

ขอมูลผูบริหารระบบ Information of Super User
เลขประจำตัวประชาชน
Identification Card No.
หนังสือเดินทางเลขที่
Passport No.
นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)
Mr.

Mrs.

Miss

(กรณีผูบริหารระบบที่เปนชาวตางชาติของนิติบุคคล)
For a foreign Super User of a Juristic Person

วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)

Others (Please specify)

Birthdate (A.D.)

ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย/Name in Thai
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ)/Name in English (Block Letters)
First Name
Middle Name
Last Name

สถานที่ติดตอทางอีเมล ทางไปรษณีย และอื่นๆ (โปรดระบุทุกชองทาง)
E-mail / Mailing and Other Addresses (Please specify information of all channels)

ทางอีเมล
E-mail

ทางไปรษณีย
Mailing Address

(ตองเปน E-mail Address สวนตัวเทานั้น / Private E-mail Address only)

เชนเดียวกับสถานที่ติดตอทางไปรษณียของผูขอ
Same as Applicant’s Mailing Address

อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่

หมูที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Others (Please specify) No.
Trok/Soi

District/City

ทางโทรศัพท

Telephone No.

ชื่อหมูบาน/อาคาร/หนวยงาน

Moo

Name of Village/Building/Department
Sub-District

Street

Postal Code

Province/State

มือถือ

ที่ทำงาน

Mobile

Office

ทางโทรสาร

Fax No.

เครื่องโทเค็นที่ขอเพิ่ม
Extra Tokens Requested

ไมขอเพิ่มเครื่องโทเค็น
No extra Tokens requested

ขอเพิ่มเครื่องโทเค็น

Number of extra Tokens requested

เครื่อง

ลงชื่อ

ผูบริหารระบบ

Signed by

Super User

ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ

Signed by

Applicant

ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person
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3.5 การดำเนินการหรือธุรกรรมใดๆ ที่ Super User หรือ User ไดทำไปโดยใช Company ID, Super User ID หรือ User ID,
Password และ Token Password ตามวิธีการที่ระบุในคูมือ ใหถือวาเปนการกระทำของผูขอเอง และมีผลผูกพันตอผูขอ
โดยผูขอไมตองลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม และผูขอตกลงรับผิดชอบในการดำเนินการ หรือการกระทำของบุคคล
ดังกลาวทุกประการ
3.6 ในกรณีที่ธนาคารเพิ่มประเภทการดำเนินการ หรือธุรกรรมที่ผูขอสามารถทำผานบริการบิซ ไอแบงกกิ้งได ธนาคารจะแจง
ใหผูขอทราบตามวิธีการที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ผูขอใชบริการที่เปนนิติบุคคลมอบอำนาจให Super User ดำเนินการหรือ
ทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นไดเชนเดียวกับการดำเนินการ หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่ทำผานบริการนี้ได ณ วันทำคำขอนี้ และผูขอใช
บริการขอรับผิดชอบในการดำเนินการและการทำธุรกรรมดังกลาวทุกประการ
3.7 ในการโอนเงินหรือชำระคาสินคาหรือบริการใหแกผูรับโอนที่ไดลงทะเบียนบริการพรอมเพย ผูขอจะตองตรวจสอบขอมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมดดวยตนเอง โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผูขอ
3.8 ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการโอนเงินได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) หากสงสัยวา การโอนเงินนี้เปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย หรือไมเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) ธนาคารเห็นวา ขอมูลที่ผูขอใหไวแกธนาคารไมถูกตองแทจริงและครบถวน หรือ
(3) ธนาคารมีเหตุผลสมควรอื่นใด
ทั้งนี้ ธนาคารตองปฏิเสธการโอนเงิน ในกรณีที่ธนาคารทราบวาผูขอหรือผูรับโอนเปนบุคคลที่ถูกกำหนดใหเปนผูที่มี
การกระทำอันเปนการกอการราย ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามกรณีดังกลาวขางตน ผูขอและผูรับโอนไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ จากธนาคาร
และผูขอตองรับผิดชอบทุกประการ หากผูรับโอนมีขอเรียกรองใดๆ
3.9 ธนาคารอาจไมสามารถใหบริการบิซ ไอแบงกกงิ้ ไดเปนการชั่วคราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรอุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือ
เน็ตเวิรก ที่เกี่ยวของกับบริการบิซ ไอแบงกกิ้งขัดของ ไดรับความเสียหาย หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
3.10 หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะใชบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ผูขอใช
บริการจะตองแจงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของใหธนาคารทราบภายใน 30 วัน เพื่อใหธนาคารใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ
ขอผิดพลาด โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองเรียน และแจงใหผูขอใช
บริการทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน
3.11 หนังสือ จดหมาย คำบอกกลาวใดๆ ของธนาคารที่จัดสงใหแกผูขอ ทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ตามที่อยูซึ่งผูขอไดแจงใหธนาคารทราบ ใหถอื วาเปนการจัดสงใหแกผูขอโดยชอบแลว และในกรณีที่ผูขอเปลี่ยนแปลงที่อยู
ดังกลาว ผูขอจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร หรือผานทางระบบบิซ ไอแบงกกิ้ง
3.12 ผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงนี้ ตลอดจนขอกำหนดและคูมือ ที่ธนาคารจัดให ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ และ
ยินยอมใหธนาคารแกไขเพิ่มเติมขอตกลงนี้ ขอกำหนดและคูมือ ตลอดจนคาธรรมเนียมในการใหบริการได
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว ธนาคารจะปดประกาศใหผูขอใชบริการทราบ ณ สำนักงาน สาขา หรือที่เว็บไซต
ของธนาคาร โดยในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม ธนาคารจะประกาศหรือแจงใหผูขอทราบลวงหนาไมนอยกวา
30 วัน ทั้งนี้ ผูขอตกลงปฏิบัติตามขอตกลง ขอกำหนดและคูมือที่แกไขเพิ่มเติมนั้นทุกประการ
4. ความรับผิดชอบของธนาคาร
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร ธนาคารจะรับผิดชอบใน
ความเสียหายดังกลาวเฉพาะความเสียหายที่ตามปกติยอมเกิดขึ้น และไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ
ผูขอตกลงวา ธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้
4.1 มีการใช Company ID, Super User ID หรือ User ID, Password และ Token Password ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
ไมวาจะเปนการกระทำของผูใดก็ตาม
4.2 เหตุสุดวิสัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทำงาน หรือคอมพิวเตอรถูกไวรัส
คอมพิวเตอรรบกวน หรือจากการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย
4.3 ความลาชา ความผิดพลาด หรือความบกพรองของ (1) ระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูขอ หรือของธนาคาร
หรือ (2) ผูจัดการระบบ หรือ (3) ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) หรือ (4) เครือขายการสื่อสารอื่น
4.4 ผูขอไมสามารถใชบริการได เนื่องจากธนาคารปดปรับปรุง หรือบำรุงรักษาระบบ
4.5 ความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง
4.6 การที่ธนาคารดำเนินการตามคำสั่งโดยอาศัยขอมูลที่ผูขอสงใหผานบริการบิซ ไอแบงกกิ้ง หรือ
4.7 การที่ผูขอไมปฏิบัติตามขอตกลงนี้ ขอกำหนด หรือคูมือ
5. การหักภาษีเงินได ณ ที่จายในกรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล
ในกรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล ผูขอตกลงมอบอำนาจใหธนาคารเปนผูดำเนินการหักภาษีเงินได ณ ที่จายของคาธรรมเนียมตาม
ขอตกลงนี้ ตลอดจนออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย และยื่นรายการและนำสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายแทนผูขอ โดย
ใหธนาคารระบุขอความเพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมวา ธนาคารไดดำเนินการหักภาษีเงินได ณ ที่จายแทนผูขอ และนำสง
ภาษีดังกลาวตอกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผูขอตกลงผูกพันตามที่ธนาคารไดกระทำไปภายใตขอบเขตที่ไดรับ
มอบอำนาจทุกประการ
ธนาคารมีสิทธิที่จะไมดำเนินการตามที่ไดรับมอบอำนาจในเรื่องดังกลาวได โดยแจงใหผูขอทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร
ลงชื่อ
Signed by

ผูขอใชบริการ
ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person
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Applicant

บัDeposit
ญชีเงิAccounts/Open-Ended
นฝาก/บัญชีกองทุนFund
เปดAccounts
สำหรับforใชservice
บริการutilization
สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
For Bank use only
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย/บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/บัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีกองทุนเปด
Savings Deposit Accounts/Current Deposit Accounts/Fixed Deposit Accounts/Open-Ended Fund Accounts
(ลงลายมือชื่อเจาหนาที่สาขาผูตรวจสอบบัญชี)
รวม
บัญชี (ซึ่งรวมบัญชีในใบเพิ่มรายการบัญชีเงินฝาก/บัญชีกองทุนเปดที่แนบ (ถามี)) ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
Accounts (including those in the Addition of Deposit Account(s)/Open-Ended Fund Account(s), if any)

Total

ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูขอใชบริการ
Name of Juristic Person/Individual which is Applicant
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ Juristic Person Registration No.
เลขประจำตัวประชาชน

Identification Card No.

1. บัญชีเลขที่
A/C No.

(หากยื่นคำขอที่สาขา บัญชีตามขอ 1 ตองเปนบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย หรือกระแสรายวันที่มีอยูกับสาขา
ที่ยื่นคำขอ / Where the application is submitted at a branch, the account in item 1 must be a savings or current account
maintained at that branch)

2. บัญชีเลขที่
A/C No.

3. บัญชีเลขที่
A/C No.

4. บัญชีเลขที่
A/C No.

5. บัญชีเลขที่
A/C No.

6. บัญชีเลขที่
A/C No.

7. บัญชีเลขที่
A/C No.

8. บัญชีเลขที่
A/C No.

9. บัญชีเลขที่
A/C No.

10. บัญชีเลขที่
A/C No.

11. บัญชีเลขที่
A/C No.

12. บัญชีเลขที่
A/C No.

13. บัญชีเลขที่
A/C No.

14. บัญชีเลขที่
A/C No.

15. บัญชีเลขที่
A/C No.

(บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย หรือกระแสรายวันที่จะใชชำระคาธรรมเนียมแรกเขา รายป และ คาบริการรักษา
ความปลอดภัยโดยการพิสูจนตัวตนผูใชระบบ คือ บัญชีตามขอ
ขางตน หากมิไดระบุใหถือวา
บัญชีตามขอ 1 เปนบัญชีเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนี้)
(Entrance, annual and security measure fees will be debited from the savings or current account specified in item
if not specified, the account in item 1 shall be used for this purpose)

above;

กรณีตองการเพิ่มบัญชีเงินฝาก/บัญชีกองทุนเปดสำหรับใชบริการมากกวาที่กลาวขางตน กรุณากรอกใบเพิ่มรายการบัญชี
If there are more deposit accounts/open-ended fund accounts to be added, please fill in addition form(s) provided.

ลงชื่อ
Signed by

ผูขอใชบริการ
ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person

SFKD 089-5 (8-08/62 B)
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Applicant
020150

6. คาธรรมเนียม
ผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียมตางๆ ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป และคาบริการรักษาความปลอดภัยโดย
การพิสูจนตัวตนผูใชระบบ ในอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยผูขอยินยอมใหธนาคารหักคาธรรมเนียมดังกลาว จากบัญชีเงินฝากที่ระบุใน
คำขอใชบริการไดทันที ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถหักเงินคาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ธนาคาร
มีสิทธิที่จะระงับการใหบริการไวจนกวาผูขอจะชำระคาธรรมเนียมครบถวน
สวนคาธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมโอนเงิน หรือชำระเงินประเภทตางๆ ผูขอยินยอมใหธนาคารหักคาธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก
ที่ผูขอเลือกใชสำหรับธุรกรรมประเภทนั้นๆ
7. การเปดเผยขอมูล
ผูขอตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช ขอมูลเกี่ยวกับผูขอไดตามความจำเปนและเหมาะสม หรือตามที่เห็นวาจะเปนประโยชน
แกผูขอ ในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับบริการตางๆ ของธนาคาร และใหธนาคารสงขอมูลขาวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำ
ผลิตภัณฑ บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร ใหแกผูขอ
8. การยกเลิกการใหหรือการใชบริการ
8.1 ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใหบริการบิซ ไอแบงกกิ้งสำหรับผูขอเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหผูขอทราบในกรณีดังตอไปนี้
(1) ผูขอไมเริ่มใชบริการภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับ Company ID และ Super User ID
(2) ไมมีการเขาสูระบบบริการบิซ ไอแบงกกิ้งเปนเวลาเกินกวา 1 ป นับจากวันที่ไดมีการเขาสูระบบครั้งลาสุด
8.2 ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใหบริการนี้ หรือธุรกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งที่ธนาคารใหบริการผานบริการบิซ ไอแบงกกิ้งได
เมื่อธนาคารเห็นสมควร
8.3 ผูขอจะขอยกเลิกการใชบริการนี้เมื่อใดก็ได โดยแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลา 5 วันทำการธนาคาร ตามวิธีการที่
ธนาคารกำหนด การยกเลิกนี้จะมีผลเมื่อครบกำหนดดังกลาว และรายการคงคางที่ผูขอไดมีคำสั่งไวใหทำรายการหลังครบ
กำหนดที่กลาวนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
Terms and Conditions Governing BIZ iBanking Service (Effective as from July 6, 2018)
1. Definition
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

“BIZ iBanking Service” or “Service” means the service provided by the Bank for the Applicant to perform any act or transactions via
the internet system as specified herein.
“Applicant” means a juristic person or an individual who has signed as applicant in the Application for BIZ iBanking Service.
“Bank” means Bangkok Bank Public Company Limited.
“Company ID” means a code issued by the Bank for the Applicant, whether or not such Applicant is a juristic person or an individual,
to access the Service.
“Super User” means an authorized person of the Applicant who has been assigned to utilize the Service in case the Applicant is a
juristic person or the Applicant in case the Applicant is an individual.
“Super User ID” means a code issued by the Bank for the Super User to access the Service.
“PIN” means a code issued by the Bank for the first time access to the Service.
“Password” means a code designated by the Super User to access the Service.
“Token” means an electronic device used to generate Token Password.
“Token Password” means a code generated by the Token to access the Service.
“User” means a person assigned by the Super User to utilize the Service in the BIZ iBanking System.
“User ID” means a code designated by the Super User for the User to access the Service.
“System Administrator” means the administrator of a system that manages fund transfer services between banks, e.g., National ITMX
Company Limited which is the administrator of PromptPay and SMART systems.
“PromptPay Service” means electronic transaction services with reference to identification number, tax identification number, mobile
phone number, numerical number or any other identifier as may be later specified.
“Provisions” means the terms and conditions governing services provided by the Bank via the BIZ iBanking Service, namely, Provisions
Governing Biz Payroll, Provisions Governing Biz Direct Credit (Batch), Provisions Governing Money Transfers to Accounts between Banks
via System for Managing Automated Retail Funds Transfer (SMART), Provisions Governing Bahtnet Transfer Service (BAHTNET), Provisions
Governing International Funds Transfer, Provisions Relating to Mutual Fund Service as well as any other terms and conditions governing
or relating to other services to be further provided by the Bank.
1.16 “Manual” means BIZ iBanking Service manuals.
2. Service
The Applicant may utilize the Service:
2.1 for the following activities and transactions,
(1) transferring funds from and into the Applicant’s accounts maintained with the Bank;
(2) transferring funds into the account of any other person maintained with the Bank;
(3) sending instructions to the Bank to debit an amount from the Applicant’s account for making Payroll, Direct Credit, transferring
funds into an account of any person maintained at any other bank via SMART or BAHTNET;
(4) sending instructions to the Bank to debit an amount from the Applicant’s account for making payment of goods and services
(Bill Payment);
(5) effecting international funds transfer;
(6) investing in and performing certain activities relating to mutual funds as notified by the Bank;
(7) viewing accounting items, stopping payment of cheques, disallowing withdrawal using passbook;
(8) viewing reports which are available under the Service;
(9) performing any other activities or transactions as may be notified by the Bank, or
2.2 for activities and transactions specified in 2.1 (1), (4), (6), (7), (8) and any other activities or transactions as may be notified by the Bank.
3. Utilization of Service
The Applicant hereby acknowledges, accepts and agrees that:
3.1 the Company ID, Super User ID and PIN will be sent to the Super User through any means as deemed appropriate by the Bank,
whereas the Token shall be picked up either by the Super User or his authorized person at the Branch of the Bank where the Applicant
submits this Application or at any other place designated by the Bank;
Upon the Super User’s receipt of the Company ID, Super User ID, PIN and Token delivered by the Bank, the Applicant shall be
deemed to have received all such items.
3.2 it shall keep the Company ID, Super User ID and PIN confidential and to keep the Token in a secure place;
3.3 the Super User may assign any one or more person(s) to be the User(s) of the Service on his behalf and may prescribe the scope of
authorities of the User in accordance with procedures specified in the Manuals;

ลงชื่อ
Signed by

ผูขอใชบริการ
ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person
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บัญชีสินเชื่อ

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร

Loan Accounts

For Bank use only

บัญชี (ซึ่งรวมบัญชีในใบเพิ่มรายการบัญชีสินเชื่อที่แนบ (ถามี))

รวม

(ลงลายมือชื่อเจาหนาที่สาขาผูตรวจสอบบัญชี)
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว

Accounts (including those in the Addition of Loan Account(s), if any)

Total

1. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

2. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

3. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

4. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

5. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

6. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

7. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

8. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

9. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

10. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

11. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

12. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

13. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

14. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

15. บัญชีสินเชื่อเลขที่
Loan Account No.

กรณีตองการเพิ่มบัญชีสินเชื่อสำหรับใชบริการมากกวาที่กลาวขางตน กรุณากรอกใบเพิ่มรายการบัญชี
If there are more loan accounts to be added, please fill in addition form(s) provided.

ลงชื่อ
Signed by

ผูขอใชบริการ
ผูมีอำนาจกระทำการแทน ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล Authorized Representative(s) in case Applicant is a Juristic Person

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร For Bank Use Only :

ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

ลงชื่อ
เจาหนาที่ผูรับคำขอ

ลงชื่อ
ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ

ลงชื่อ
ผูอนุมัติ (ผูจัดการสาขา/สินเชื่อ)

สำหรับศูนยสนุบสนุนการธนาคาร

การบันทึกรายการเขาระบบ บริการ BIZ iBanking
Company ID / BAN No.

รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องโทเค็น (Token)

ลงชื่อ
ผูบันทึก
ลงชื่อ
ผูตรวจสอบการบันทึก

ลงชื่อ
ผูจัดเตรียม Token
ลงชื่อ
ผูตรวจสอบความถูกตองของ Token

การตรวจสอบเอกสาร
ลงชื่อ
ผูตรวจสอบลายมือชื่อ
ลงชื่อ
ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
SFKD 089-5 (8-08/62 B)
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3.4
3.5

4.

5.

6.

7.
8.

in the case where the Applicant who is a juristic person changes the individual acting as the Super User, the Applicant shall notify the
Bank in accordance with procedures specified in the manuals;
any activity or transaction performed by the Super User or User with the use of the Company ID, Super User ID or User ID, Password and
Token Password in accordance with procedures stated in the Manuals shall be deemed to be performed by the Applicant and shall
be binding on the Applicant without the Applicant having to sign any documents and the Applicant shall be responsible for any and
all activities or transactions performed by such person;
3.6 in the case where the Bank offers additional type of activity or transaction to be performed by the Applicant via the Service, the Bank
will inform the Applicant by any means that the Bank deems appropriate. Where the Applicant is a juristic person, the Applicant
hereby authorizes the Super User to perform such additional type of activity or transaction with the same authorities as those granted
for the activities or transactions available on the date of this Application and the Applicant agrees to be responsible for such
additional activity or transaction performed by the Super User;
3.7 For funds transfer or payment of goods and services to the transferee who registered with PromptPay Service, the Applicant will verify
the correctness of such information by the Applicant herself/himself, and the Bank will proceed in accordance with such instructions of
the Applicant.
3.8 the Bank is entitled to reject the transfer requested in the following circumstances:
(1) the Bank suspects that the transfer requested may be a transaction connected with an illegal activity, money laundering,
financing of terrorism or not in compliance with the applicable laws or regulations,
(2) the Bank is of opinion that the information furnished to the Bank by the Applicant is not true, accurate and complete, or
(3) the Bank has any other reasonable ground.
The Bank must reject the transfer in the event the Bank has learned that the Applicant or the transferee is a person who has been
designated as a terrorist according to the laws on anti-terrorist financing.
In the event the Bank has rejected a transfer as aforesaid, the Applicant and the transferee shall not be entitled to claim any
damages from the Bank and the Applicant shall be fully responsible for any claims that maybe made by the transferee;
3.9 the Bank may not be able to provide the Service temporarily in the case where the computer system, equipment, communication
system or network relating to the Service is damaged, or under repair or maintenance, or where the Service is unavailable due to a
force majeure event;
3.10 if the Applicant finds an error or has any question about account activities, the Applicant shall provide the Bank with details thereof
within 30 days for the Bank’s investigation which shall be completed no later than 30 days from the date of receipt of request for
investigation and the Bank shall inform the Applicant of the investigation result within 7 days from the date of completion of investigation;
3.11 any communication, letters and announcements sent by the Bank to the Applicant by postal delivery or by e-mail at the address
provided to the Bank by the Applicant shall be considered as having been duly delivered to the Applicant, and that the Applicant
shall inform the Bank immediately of any change of address or e-mail address in writing or via the Service;
3.12 the Applicant shall be bound by and shall comply with these Terms and Conditions as well as the Provisions and the Manuals provided
by the Bank which shall be considered part of these Terms and Conditions and that the Bank may amend these Terms and Conditions,
the Provisions and the Manuals as well as adjust the service fee as the Bank deems appropriate and the Applicant agrees to be bound
by and comply with the amended Terms and Conditions, the Provisions and the Manuals.
Any amendment stated in the foregoing paragraph shall be announced by the Bank at the office/branch or website of the Bank.
In case of adjustment of service fee, the Bank will announce or inform the Applicant not less than 30 days in advance.
Bank’s Responsibility
In the case where a loss or damage is incurred as a result of the Bank’s gross negligence or willful misconduct, the Applicant agrees that the
Bank shall only be responsible for the loss or damage that will ordinarily be incurred and shall not be liable for any loss or damage resulting from
special circumstances.
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 Company ID, Super User ID or User ID, Password and Token Password in accordance with the procedures
specified by the Bank;
4.2 force majeure events or other circumstances beyond the Bank’s control including failure of equipment or communication system,
inoperative connection signal, computer virus or unlawful act;
4.3 delay or error caused by, or deficiency of (i) computers or equipments of the Applicant or the Bank or (ii) System Administrator (iii)
Internet Service Provider or (iv) other communication channels;
4.4 the Applicant is unable to use the Service because the Service is closed for improvement or maintenance by the Bank;
4.5 delay caused by the process of Service;
4.6 the performance of the Bank in reliance upon the information sent by the Applicant through the Service; or
4.7 non-compliance by the Applicant of these Terms and Conditions, the Provisions and the Manuals.
Withholding of Income Tax in case the Applicant is a Juristic Person
In case the Applicant is a juristic person, the Applicant authorizes the Bank to deduct a withholding income tax from the fee payable
hereunder and issue a certificate of tax deduction as well as do the filing of such deduction and remit such withholding income tax on behalf of
the Applicant, provided that the Bank shall specify in the receipt for the fee that the Bank has made such deduction on the Applicant’s behalf
and will remit such withholding tax to the Revenue Department within the 7th day of the following month. The Applicant hereby agrees to be
bound by all acts performed by the Bank within the scope of the said authorization.
The Bank has the right not to perform as authorized above, provided that the Bank shall inform the Applicant in advance within a reasonable
time.
Fees
The Applicant agrees to pay for the entrance fee, annual fee and service fee in respect of security measure for verification of the user’s
identity at the rate specified by the Bank. The Applicant hereby agrees that the Bank may deduct any amount from the account specified in this
Application to pay for the said expenses and fees. In the case where the Bank is unable for any reason to debit from the said account, whether in
whole or in part, the Bank shall be entitled to suspend the use of the Service until the fees and expenses are paid in full.
As for the fees for funds transfer or various types of payment transactions, the Applicant agrees that the Bank may deduct such fees from the
account specified by the Applicant for such transaction.
Disclosure of Information
The Applicant agrees that the Bank may keep, collect or use information relating to the Applicant as the Bank deems necessary and
appropriate or deems beneficial to the Applicant to receive proposals on other services of the Bank and that the Bank may send information as
well as offer/recommend products, services, benefits or special offer from the Bank to the Applicant.
Termination of Service
8.1 The Bank may terminate the Service at anytime without having to notify the Applicant in the case where:
(1) the Applicant does not use the Service within 1 year from the date the Applicant receives Company ID and Super User ID; or
(2) the Applicant has not accessed the Service for a period of more than 1 year from the date of the last Service access by the
Applicant.
8.2 The Bank may terminate the Service or any activity or transaction offered via the Service at any time as the Bank deems appropriate.
8.3 The Applicant may terminate the use of the Service at any time by giving a five 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 said period, and all remaining
instructions made in advance through the Service that are to be effected after the end of the said period shall be automatically
cancelled.

ลงชื่อ
Signed by

ผูขอใชบริการ
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