ใบคำขอลงทะเบียน/เปลีย
่ นแปลง/ยกเลิกการลงทะเบียนบริการกรุงศรี พรอมเพย สำหรับนิตบ
ิ ค
ุ คล
Registration / Change / De-Registration Form for Krungsri PromptPay Service for Juristic person

วันที่ / Date __________________________________

สาขา / Branch _____________________________________________________________
ขาพเจา (กรุณาระบุชื่อนิติบุคคล) / We, (please specify the name of juristic person)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร / Tax Identiﬁcation Number
เจาของบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) / the owner of deposit account opened with Bank of Ayudhya Public
Company Limited (the “Bank”)

ประเภทบัญชี / Account type

ออมทรัพย / Saving

กระแสรายวัน / Current

เลขที่บัญชี / Account no.
มีความประสงคใหธนาคารดำเนินการดังตอไปนี้ / hereby would like to request the Bank
เลือกรายการทีป
่ ระสงคจะดำเนินการ / Please select the below item

ลงทะเบียนกรุงศรี พรอมเพย โดยผูกบัญชีเงินฝากขางตนกับเลขประจำตัวผูเ สียภาษีอากรของขาพเจา / To register Krungsri PromptPay related to the above
account with our Tax Identiﬁcation Number

ยกเลิกการลงทะเบียนกรุงศรี พรอมเพย ที่ผูกบัญชีเงินฝากขางตนกับเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากรของขาพเจา / To de-register Krungsri PromptPay related
to the above account with our Tax Identiﬁcation Number

เปลีย่ นแปลงขอมูลการลงทะเบียน โดยขอยกเลิกการลงทะเบียนกรุงศรี พรอมเพย ทีผ่ กู บัญชีเงินฝากขางตนกับเลขประจำตัวผูเ สียภาษีอากรของขาพเจา และลงทะเบียน
กรุงศรี พรอมเพย โดยผูกบัญชีเงินฝากใหมดงั นี้ กับเลขประจำตัวผูเ สียภาษีอากรของขาพเจา / To change the registration by cancellation of Krungsri PromptPay
related to the above account with our Tax Identiﬁcation and register Krungsri PromptPay related to the following account with our
Tax Identiﬁcation

ประเภทบัญชี / Account type

ออมทรัพย / Saving

กระแสรายวัน / Current

เลขที่บัญชี / Account no.
ชองทางสำหรับการแจงผลการลงทะเบียน / Notiﬁcation channel for the registration result

สาขาที่ระบุขางตน (กรณีที่ยื่นใบคำขอฉบับนี้ผานสาขาเทานั้น) / the above Branch (only submit this Application through the branch)
ไปรษณีย / mailing
ที่อยู / address ________________________________________________________________________________________________________________________
อีเมลล / E-Mail 1) ______________________________________ 2) ______________________________________ 3) ______________________________________
4) ______________________________________ 5) ______________________________________
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลทีร่ ะบุขา งตนถูกตองและเปนความจริง โดยขาพเจายินยอมใหธนาคารตรวจสอบขอมูลดังกลาวจากบุคคลภายนอกเพือ่ พิสจู นความถูกตองแทจริง
ของขอมูลดังกลาวได ทัง้ นี้ ขาพเจาตกลงรับทราบขอตกลงและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใชบริการ กรุงศรี พรอมเพย สำหรับนิตบิ คุ คล ทีแ่ นบทายคำขอนี้ รวมทัง้ บริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
(ถามี) และยินยอมผูกพันทุกประการ / I hereby certify that the said information is correct and true. I consent to allow the Bank to request or to

obtain information from other persons for the purpose of verifying the correctness of such information. I have accepted the terms and
conditions of Krungsri PromptPay Service for juristic person attached herewith including other related services (if any) and to be bound
by in all respects.

ลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) / Signature with seal afﬁxed (if any)
ผูขอใชบริการ/ผูมีอำนาจกระทำการแทน / Applicant / Authorizer _______________________________________________________________________________
(_______________________________________________________________________________)
สำหรับเจาหนาทีธ
่ นาคาร / For Bank staff

สำหรับธนาคาร: ไดตรวจสอบตัวตนและหลักฐานแสดงตนของลูกคาแลว / For Bank use only: The Applicant’s identity and documents are veriﬁed.
เจาหนาที่ธนาคาร / Bank Staff ______________________________________/______________________________________ วันที่ / Date _____________________
ผูรับเอกสาร
ผูตรวจสอบเอกสาร
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Krungsri Simple

ขอตกลงการใชบริการกรุงศรี พรอมเพย สำหรับนิตบ
ิ ค
ุ คล

ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอตกลงการใชบริการกรุงศรี พรอมเพย สำหรับนิติบุคคล ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังตอไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 “บริการกรุงศรี พรอมเพย” หมายถึง บริการที่รองรับการโอนเงิน การรับโอนเงิน หรือธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากโดยการใชหมายเลขอางอิงแทนการระบุเลขที่
บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่ลงทะเบียนแลว โดยระบบงานจะจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนหมายเลขอางอิงเปนขอมูลรองรับการโอนเงิน การรับโอนเงิน หรือธุรกรรมใดๆ
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก ตามหลักเกณฑของธนาคาร
1.2 “หมายเลขอางอิง” หมายถึง เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร หรือขอมูลอื่นใดที่อาจถูกกำหนดใหใชเปนหมายเลขอางอิงไดในอนาคต
1.3 “ผูขอใชบริการ” หมายถึง เจาของบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนและไดรับการยืนยันการลงทะเบียนใหใชบริการนี้ตามหลักเกณฑของธนาคาร
1.4 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใชบริการนี้ผานชองทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
1.5 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใชบริการนี้ผานชองทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
1.6 “ITMX” หมายถึง บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จำกัด
2. ผูขอใชบริการรับรองวาเปนเจาของบัญชีเงินฝากและเปนเจาของเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากรที่ออกโดยหนวยงานราชการของประเทศไทย ซึ่งนำมาลงทะเบียนใชเปนหมาย
เลขอางอิง หรือขอมูลอื่นใดเปนหมายเลขอางอิงตามหลักเกณฑของธนาคาร
3. เมื่อผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหมายเลขอางอิงที่ใชลงทะเบียน ผูขอใชบริการตองแจงใหธนาคารทราบทันทีตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
4. ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคาร ผูใหบริการหมายเลขอางอิง และ/หรือหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของกับธนาคาร เชน ธนาคารแหงประเทศไทย กรมสรรพากร หรือ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทำการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูขอใชบริการและสถานะของหมายเลขอางอิง ใหแกธนาคาร และ ITMX เพื่อประโยชนในการใหบริการนี้ได
5. บัญชีเงินฝากทีใ่ ชลงทะเบียนหมายเลขอางอิงตองเปนบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีม่ สี ถานะเปนบัญชีปกติตามหลักเกณฑของธนาคาร และตองไมเปนบัญชีรว ม
เวนแตธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น และจะมีผลตอเมื่อธนาคารไดแจงยืนยันการลงทะเบียนแลวเทานั้น
6. ขอตกลงการใชบริการนีอ้ ยูภ ายใตบงั คับและเปนสวนหนึง่ ของขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบริการบัญชีเงินฝากทุกประเภทของธนาคารรวมทัง้ ขอตกลงและเงือ่ นไขอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการเปดบัญชีเงินฝากโดยผูขอใชบริการตกลงผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ
7. หมายเลขอางอิงที่ใชลงทะเบียน ตองไมผูกอยูกับบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือของบุคคลใดๆ ที่มีอยูกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
8. การโอนเงินผานบริการนี้ใชไดเฉพาะการโอนเงินภายในประเทศโดยมีจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินตอรายการตอวันตามที่ธนาคารกำหนด
9. ธนาคารไมจำตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใหบริการนี้ เวนแตเปนความเสียหายโดยตรงจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ธนาคาร แตทั้งนี้ ธนาคารไมจำตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเชนนี้ (1) การปดบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนใชหมายเลขอางอิง หรือ (2) การยกเลิกหรือถูกระงับ
ความเปนเจาของหรือผูมีสิทธิใชหมายเลขอางอิง หรือ (3) เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่ธนาคารไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณ
เชือ่ มตอไมทำงานหรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอรหรือจากการกระทำทีไ่ มชอบดวยกฎหมายหรือธนาคารมีความจำเปนตองระงับการใหบริการนีเ้ พือ่ ปรับปรุงการใหบริการ
หรือ (4) เกิดความลาชา ความผิดพลาด ความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูขอใชบริการ หรือผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต หรือผูใหบริการระบบ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ ITMX หรือ (5) ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนการใชบริการนี้
10. ผูข อใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาใชจา ยตางๆ เกีย่ วกับการใชบริการนี้ ในอัตราทีธ่ นาคารประกาศกำหนด โดยผูข อใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากที่ใชลงทะเบียนหมายเลขอางอิง หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคารเพื่อชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวได
11. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขการใหบริการนี้ได โดยธนาคารจะปดประกาศใหผูขอใชบริการทราบ ณ สำนักงาน/สาขาหรือที่เว็บไซตของธนาคารตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
12. ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการนี้ไดโดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา เชนในกรณีดังนี้ (1)ธนาคารมีขอมูลที่นาเชื่อถือไดวา ผูขอใชบริการมิใช
นิตบิ คุ คลทีม่ หี มายเลขอางอิงตรงกับขอมูลของหนวยงานราชการทีน่ ำมาลงทะเบียนไวกบั ธนาคาร หรือ (2) บัญชีเงินฝากทีใ่ ชลงทะเบียนหมายเลขอางอิง ถูกนำไปใชหรือมีพฤติการณ
นาสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือไมเปนไป
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือ (3) บัญชีเงินฝากที่ใชลงทะเบียนหมายเลขอางอิงถูกปด หรือมีการใชหมายเลขอางอิงซ้ำกับบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่น หรือ (4) ธนาคารตองยกเลิกการใหบริการนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ตลอดจนคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือ (5)
ผูใชบริการสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
13. ผูขอใชบริการตกลงและยินยอมใหธนาคารเก็บรวบรวมใชหรือเปดเผยขอมูลของผูขอใชบริการที่เกี่ยวกับการใชบริการนี้ใหแก ITMX หรือบุคคลอื่นไดตาม
ความเหมาะสม เพื่อการลงทะเบียนและใชบริการนี้ และใหความยินยอมนี้มีผลอยูตลอดไป
14. หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกลาวใดๆ ทีธ่ นาคารจัดสงใหแกผขู อใชบริการ ไมวา จะเปนการจัดสงทางไปรษณีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือขอความสัน้ (SMS)
ตามที่อยูซึ่งผูขอใชบริการไดแจงใหธนาคารทราบ ใหถือวาเปนการจัดสงใหแกผูขอใชบริการโดยชอบแลว ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูที่จัดสงดังกลาวขางตน
ผูขอใชบริการจะแจงใหธนาคารทราบผานสำนักงาน/สาขาของธนาคาร หรือผานชองทางที่ธนาคารกำหนด
15. ผูขอใชบริการสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใชหมายเลขอางอิงไดโดยปฏิบัติตามวิธีการและชองทางที่ธนาคารกำหนด
ผูข อใชบริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามขอตกลงการใชบริการกรุงศรี พรอมเพย สำหรับนิตบิ คุ คล และใหถอื วาขอตกลงนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของใบคำขอลงทะเบียน / เปลีย่ นแปลง /
ยกเลิกการลงทะเบียนบริการกรุงศรี พรอมเพย สำหรับนิติบุคคล ที่ผูขอใชบริการไดลงนามขอใชบริการไวแลว
เจาของบัญชีเงินฝากเลขที่
ลงชือ่ ___________________________________________________________________________________________________ ผูข อใชบริการ/ผูม อี ำนาจกระทำการแทน
(____________________________________________________________________________________________________) พรอมประทับตรา (ถามี)
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