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คำขอใชบ้ ริการพรอ้ มเพย์โดยอา้ งอิง Any ID (ประเภทนิติบุคคล)

Application for PromptPay with Reference to Any ID Service For Juristic Person

เรียน ผูจ ดั การธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ………………………………………………………………………………………………………………………………
To

Manager of Bangkok Bank Public Company Limited, Branch

วันที…่ …………………………………………………………………………….
Date

ขอมูลนิติบุคคล / Information of Juristic Person
ชือ่ นิตบิ คุ คล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name of Juristic Person
โดย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ผูม อี ำนาจกระทำการแทน
By

Authorized Representative(s)

ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่ Juristic Person Registration No.
เลขประจำตัวผูเ สียภาษีอากร Tax ID No.
ขอมูลเกี่ยวกับการขอใชบริการ / Information for Service
ขอลงทะเบียนเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร ผูกกับบัญชีเงินฝากเลขที่
register Tax Identification number with deposit account no.

ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ผูกกับเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร เปน บัญชีเงินฝากเลขที่
change the deposit account registered with Tax Identification number to deposit account no.

ขอยกเลิกการลงทะเบียนบริการพรอมเพย

deregister Tax Identification number with deposit account

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนเจาของบัญชีเงินฝากที่ระบุในคำขอนี้ และขอใหธนาคารนำเงินที่ขาพเจาไดรับโอนโดยอางอิง Any ID
เขาฝากในบัญชีเงินฝากดังกลาว
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ขาพเจาใหไวแกธนาคาร ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ
ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอตกลงการใชบริการพรอมเพยโดยอางอิง Any ID ของธนาคารดานหลังคำขอนี้ ตลอดจนที่จะมีการแกไข
เพิ่มเติมตอไปซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคำขอนี้

We warrant that we are the owner of the deposit account(s) specified in this Application, and request the Bank to deposit any amounts received
via PromptPay with Reference to Any ID Service into our registered deposit account(s).
We warrant that all the information furnished by us to the Bank is true, complete and accurate in all respects
We agree to be bound by the Terms and Conditions Governing PromptPay with Reference to Any ID Service, which appear on the back of this
Application including any amendment thereto which shall be considered a part hereof.

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูขอใชบริการ
Signature
(

สำหรับ ลงชื่อ………………………………………………..ผูตรวจสอบเอกสาร รหัสประจำตัว…………………………………………
สาขา ลงชือ่ ………………………………………………..ผูบันทึกรายการ เลขประจำตัว…………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..ผูรับมอบอำนาจ รหัสประจำตัว………………………………………..
SFKD 120-8 (2-02/60 B)

Applicant
)

เอกสารประกอบการขอใชบริการ
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 3 เดือน)
2. เอกสารแสดงตนของผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผูลงนามในคำขอใชบริการนี้
3. บัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
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ขอตกลงการใชบริการพรอมเพยโดยอางอิง Any ID ประเภทนิติบุคคล (เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560)
ในการใชบริการพรอมเพยโดยอางอิง Any ID ประเภทนิติบุคคล ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 “บริการพรอมเพย” หรือ “บริการนี้” หมายถึง บริการเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยอางอิง Any ID โดยเมื่อผูขอใชบริการลงทะเบียนบริการนี้
ผูกกับบัญชีเงินฝาก ระบบงานจะจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนบริการนี้เปนขอมูลเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสตอไป
1.2 “Any ID” หมายถึง เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร หรือหมายเลขหรือขอมูลอื่นใด ที่อาจถูกกำหนดขึ้นในอนาคต
1.3 “ผูขอใชบริการ” หมายถึง เจาของบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนใชบริการนี้ ไมวาจะเปนการลงทะเบียนดวยวิธีใดตามที่ธนาคารกำหนด
1.4 “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ระบุใหเปนบัญชีเงินฝากสำหรับการใชบริการนี้
1.5 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใชบริการนี้ผานชองทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
1.6 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใชบริการนี้ผานชองทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
1.7 “ITMX” หมายถึง บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จำกัด
1.8 “ผูโอนเงิน” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือหนวยงานภาครัฐที่โอนเงินใหแกผูขอใชบริการโดยอางอิง Any ID
2. การใชบริการ
ผูขอใชบริการรับทราบ ยอมรับ และตกลงกับธนาคาร ดังนี้
2.1 ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารใหขอมูลที่เกี่ยวกับผูขอใชบริการแก ITMX ซึ่งเปนฐานขอมูลกลางสำหรับบริการพรอมเพยได
2.2 ผูขอใชบริการจะปฏิบัติตามคูมือการใชบริการที่ธนาคารไดจัดใหในลักษณะแผนพับ หรือขอความบนเว็บไซตของธนาคาร หรือลักษณะอื่นที่ธนาคาร
เห็นสมควร ซึ่งคูมือดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้
2.3 ธนาคารอาจไมสามารถใหบริการนี้ไดเปนการชั่วคราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสื่อสาร เน็ตเวิรกที่เกี่ยวของกับบริการนี้ขัดของ ไดรับ
ความเสียหาย กำลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใด
2.4 ในกรณีที่ธนาคารพิสูจนไดวา มีการนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการผิดพลาด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นได
ทันที โดยมิตองไดรับความยินยอมจากผูขอใชบริการ
2.5 ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ โดยธนาคารจะปดประกาศใหผูขอใชบริการทราบ ณ สำนักงาน/สาขา หรือที่เว็บไซตของธนาคาร
2.6 หนังสือ จดหมาย คำบอกกลาวใดๆ ของธนาคารที่จัดสงใหแกผูขอใชบริการทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตามที่อยูซึ่งผูขอใชบริการได
แจงใหธนาคารทราบ ใหถือวาเปนการจัดสงใหแกผูขอใชบริการโดยชอบแลว
ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูดงั กลาวขางตน ผูขอใชบริการจะแจงใหธนาคารทราบที่สาขาใดสาขาหนึ่งของธนาคารเทานั้น
3. การลงทะเบียนใชบริการนี้
3.1 บัญชีเงินฝากที่ใชลงทะเบียนตองเปนประเภทสะสมทรัพยหรือกระแสรายวันเทานั้น
3.2 การลงทะเบียนใชบริการนี้ จะมีผลตอเมื่อธนาคารไดแจงยืนยันการลงทะเบียนตามชองทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
4. ความรับผิดชอบของธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธนาคารกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเปนความเสียหายที่ตามปกติยอม
เกิดขึ้นเทานั้น แตธนาคารไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงวา ไมวาในกรณีใดๆ ธนาคารไมตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้
4.1 ผูขอใชบริการไมสามารถรับเงินโอนผานบริการนี้
4.2 เหตุสุดวิสัยตางๆ หรือเหตุการณที่ธนาคารไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทำงาน หรือการรบกวน
จากไวรัสคอมพิวเตอร หรือจากการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือในกรณีที่ธนาคารปดใหบริการนี้ เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ อันเปนเหตุใหผูขอ
ใชบริการไมสามารถใชบริการนี้ได
4.3 ความลาชา ความผิดพลาด หรือความบกพรองของ (1) ระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูขอใชบริการ หรือของธนาคาร หรือ (2) ITMX หรือ (3)
ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) หรือ (4) เครือขายการสื่อสารอื่น เวนแตในกรณีที่ความลาชา ความผิดพลาด หรือความบกพรอง
ดังกลาว เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร หรือ
4.4 การที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงของบริการนี้
5. คาธรรมเนียม
5.1 ผูขอใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมการใชบริการ และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการนี้ ในอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ธนาคารได
ประกาศกำหนด โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไวสำหรับการใชบริการนี้ หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดของผูขอใชบริการ
เพื่อชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว
5.2 ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได
6. ขอมูล
ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย หรือใหขอมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผูขอใชบริการได ตามความจำเปนและเหมาะสม
หรือเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูขอใชบริการในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับบริการตางๆ
7. การยกเลิกบริการ
7.1 ธนาคารจะยกเลิกการใหบริการนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบ
(1) บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการถูกใชเพื่อ หรือมีสวนเกี่ยวของ หรือมีพฤติการณอันนาสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับ การกระทำความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือไมเปนไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
(2) บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการปดลงไมวาดวยเหตุใดๆ
(3) บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการถูกโจรกรรมขอมูลทางระบบคอมพิวเตอร หรือมีผูเขาถึงขอมูลโดยมิชอบ (hacker) หรือ
(4) ธนาคารตองยกเลิกการใหบริการดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ตลอดจนคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
7.2 ผูขอใชบริการสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใชบริการนี้เมื่อใดก็ได ตามชองทางที่ธนาคารกำหนด ไมวาผูขอใชบริการจะลงทะเบียนบริการนี้กับธนาคารไวผาน

ชองทางใดก็ตาม โดยการยกเลิกนี้จะมีผลทันทีเมื่อไดรับการยืนยันจาก ITMX

นอกจากกรณีดังกลาวขางตน ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใหบริการนี้ได เมื่อธนาคารเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบ
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูขอใชบริการ
Signature
(

Applicant
)
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