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ใบค าขอลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ  าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

ส าหรบัลกูคา้นิตบุิคคล  

(PromptPay Registration Form for Juristic Person Customer) 
 

           วนัท่ี  (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.)             /          /              

ส าหรบัธนาคาร 

สว่นที่ 1: ขอ้มูลทัว่ไป 

 บมจ.     บจก.    หจก.    อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................     

ช่ือนิติบุคคล (ไทย):   

ช่ือนิติบุคคล (องักฤษ):  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (13 หลกั):  

รายละเอียดบญัชีเงินฝากส าหรบัผูกพรอ้มเพย ์*บญัชีท่ีใชร้บัเงินจากบริการรบัช าระเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment) ไม่สามารถลงทะเบยีนบริการน้ีได ้

เลขท่ีบญัชีออมทรพัย/์กระแสรายวนัท่ีเปิดในนามผูใ้ชบ้ริการ  

ช่ือบญัชี .............................................................................................................. สาขา ......................................................... 

รายละเอียดผูป้ระสานงานของผูใ้ชบ้ริการ 

ช่ือ-นามสกุล .....................................................................................................................  ต าแหน่ง …............................................................................. 

*ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ป้ระสานงานมีอ านาจในการใหแ้ละจดัส่ง ขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการใหแ้ก่ธนาคาร รวมทัง้การ

รบัและรบัแจง้ ขอ้มูลและ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารแจง้และ/หรือน าส่งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยใหถ้ือว่ามีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการทุกประการ 

รายละเอียดการรบัแจง้ผลการลงทะเบียน 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใชร้บัแจง้ผลการลงทะเบียน *  

E-mail ท่ีใชร้บัแจง้ผลการลงทะเบียน * ........................................................................................................................................................................... 

*ธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบียนผ่านทาง E-mail ตามรายละเอียดท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ 

เอกสารประกอบการสมคัร  

     ส าเนาหนังสือรบัรองจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไมเ่กิน 3 เดือน) หรือส าเนาหนังสือจดัตั้งนิติบุคคล พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     ส าเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผูม้ีอ านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน _____ ฉบบั 

     บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี กรณีใชส้ าเนาหนังสือจดัตั้งนิติบุคคลในการสมคัร 

สว่นที่ 2: ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ  าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลกูคา้นิตบุิคคล 

  ขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ี ใชบ้ังคับระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กับผู้ท่ีลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 

(“ผูใ้ชบ้ริการ”) โดยผูใ้ชบ้ริการ ตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงัน้ี  

1. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัท าใบค าขอลงทะเบียนผูกบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลกูคา้นิติบุคคลกบัธนาคาร ตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ไดแ้ก่ ท่ีสาขาของ

ธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถน าเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรของผู้ใชบ้ริการ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถา้มี) มาผูกกบับญัชี  เงินฝากของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

1.1 บญัชีเงินฝากท่ีน ามาผูกกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัท่ีมีช่ือผูใ้ชบ้ริการเป็นเจา้ของบญัชีผูเ้ดียว และตอ้งไม่เป็นบญัชีท่ี

ใชร้บัเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment) และตอ้งมีสถานะการใชบ้ริการเป็นปกติ (Active) เวน้แต่ธนาคาร จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

1.2 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูใ้ชบ้ริการ สามารถผูกไดก้บับญัชีเงินฝากบญัชีเดียวเท่าน้ัน เวน้แต่ไดม้ีการยกเลิกการผูกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรน้ัน ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ี

ธนาคารก าหนด แต่ทั้งน้ี บญัชีเงินฝาก 1 บญัชีสามารถผูกไดก้บัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1 หมายเลข หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารจะเปล่ียนแปลงในภายหน้า 

1.3 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรจะตอ้งเป็นหมายเลขท่ีสามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน

ราชการท่ีเป็นผูก้ ากบัดูแลการออกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

2. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่าการลงทะเบียนจะมีผลสมบรูณก์็ต่อเมื่อผูใ้ชบ้ริการไดด้ าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนดครบถว้น สมบรูณ์และธนาคารไดแ้จง้ผลการลงทะเบียนส าเร็จให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) และ/หรือ SMS ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดร้ะบุในใบค าขอลงทะเบียนแลว้ 

3. ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีลงทะเบียนผูกกบับญัชีส าเร็จแลว้ แทนการระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีถูกผูกไว ้ส าหรบัการรบัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากดังกล่าว หรือการใช้

บริการอื่นๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด  

4. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า การท าธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรท่ีผูกไว ้ตามวิธีการและเง่ือนไขส าหรับแต่ละผลิตภัณฑห์รือบริการของธนาคาร ไม่ว่ าเป็นการ

กระท าของผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าดว้ยประการใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งสมบรูณ์ของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงเป็น  การกระท าโดย

          

             

หนา้ 1/3          /ผูใ้ชบ้ริการเอง และผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่... 
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ผูใ้ชบ้ริการเอง และผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการกระท าดังกล่าวขา้งตน้ โดยผูใ้ชบ้ริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการกระท า

ดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ  

5. หากผูใ้ชบ้ริการมีการยกเลิกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรท่ีผูกไว ้หรือบญัชีเงินฝาก หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีใชใ้นการลงทะเบียนถูกเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก ผูใ้ชบ้ริการมีหน้าท่ีแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัที โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวหรือรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นก่อนท่ีธนาคารไดร้ับแจง้ใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบและมีความ

เสียหายใดๆ เกิดขึ้ น ไม่ว่ากบัธนาคารหรือบุคคลใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวทั้งส้ินทุกประการ  

6. ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรกบัเลขท่ีบญัชีท่ีผูกไว ้หรือเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีผูก โดยแจง้ใหธ้นาคารทราบ ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคาร

ก าหนด และผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่าการยกเลิกการผูกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรกบัเลขท่ีบญัชีท่ีผูกไว ้หรือเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีผูก จะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อผูใ้ชบ้ริการไดด้ าเนินการ

ตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณ์ และธนาคารจะแจง้ผลการยกเลิก/เปล่ียนแปลงการผูกบญัชีส าเร็จใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และ/หรือ 

SMS ท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุไว ้

7. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงับชัว่คราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการน้ี บางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีท่ี

ธนาคารไม่สามารถแจง้ล่วงหน้าไดธ้นาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบโดยเร็ว ยกเวน้ในกรณีต่อไปน้ี ธนาคารมีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการใหบ้ริการน้ีทนัทีท่ีธนาคารพบเหตุดงักล่าวได ้ 

7.1 บญัชีเงินฝากท่ีผูกไวถู้กปิด ไม่ว่าโดยผูใ้ชบ้ริการ หรือโดยธนาคาร เน่ืองจากบญัชีถูกปรบัสถานะเป็นบญัชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑข์องธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอ่ืนใดก็

ตาม  

7.2 ธนาคารสงสยัหรือเห็นว่า มีการใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีผูกไวห้รือบญัชีเงินฝากท่ีผูกไว ้เพื่อหรือในกิจการท่ีอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรม

อนัดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีอาจผิดกฎหมายหรือในลักษณะท่ีผิดปกติหรือเป็นการฉอ้ฉล หรือทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย หรืออาจมีผูบุ้กรุก (Hacker) ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ

ขอ้มลูท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายโดยประการใดๆ หรือผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี 

7.3 ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ ของศาล หรือผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคาร 

8. ธนาคารจะรบัผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการในความเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของธนาคาร เวน้แต่ ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี 

9. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตามก าหนดเวลาและอตัรา ท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายดังกล่าว ตามอัตราท่ี ธนาคารก าหนดเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ  

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการทุกบญัชีท่ีมีอยู่กบัธนาคารไดท้นัที ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายดังกล่าวขา้งตน้ได ้เน่ืองจากบญัชีเงินฝาก

ของ ผูใ้ชบ้ริการไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหกัเงินในบญัชีเงินฝากได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถใชบ้ริการท่ีเกี่ย วเน่ืองกบับริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี ไม่ว่าทั้งหมด 

หรือแต่เพียงบางส่วนได ้ทั้งน้ี จนกว่าธนาคารจะสามารถ หักเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีคา้งช าระน้ันจากบญัชีเงินฝากของผู้ใชบ้ริการไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ หรือผู้ใชบ้ริการไดช้ าระ  

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  

10. ในกรณีท่ีธนาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการของผู้ใชบ้ริการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน ใหแ้ก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้

บทบญัญติัของกฎหมาย ค าสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ หรือควบคุมก ากบัดูแลธนาคาร หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ/ใหบ้ริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบั

น้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย หรือรายงานขอ้มูล และ/หรือจดัท ารายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลหรือธุรกรรมดังกล่าวของผูใ้ชบ้ริ การ มอบใหแ้ก่หน่วยงานน้ันไดทุ้กประการ และใหค้วาม

ยินยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป แมจ้ะไดม้ีการยกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกการใชบ้ริการน้ี หรือ ปิดบญัชีเงินฝากแลว้ก็ตาม 

11. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารใชข้อ้มลูเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรในการปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนั  

12. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ใ้ชบ้ริการตามท่ีอยู่ท่ีแจง้ไวก้ับธนาคารน้ัน ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือ

ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail address) หรือบริการขอ้ความสั้น (SMS) หรือช่องทางอ่ืนใดตามท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร ใหถื้อว่าไดส่้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดยไม่

ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไว ้หรือไม่และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยท่ีอยู่หรือท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกร้ือถอนไปโดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย เปล่ียนแปลง หรือการร้ือถอนน้ันเป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็

ดีหรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาท่ีอยู่ตามท่ีระบุไวน้ั้นไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้บัและทราบ หนังสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้โดยชอบ  

13. ผูใ้ชบ้ริการตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี และตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ี ตามท่ีธนาคารก าหนดและ

แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบโดยประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งท่ีมีอยู่แลว้ในขณะน้ี และท่ีธนาคารจะก าหนดขึ้ นใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าตามท่ีธนาคารเห็นสมควรทุก

ประการ โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ีดว้ย 

ขา้พเจา้ในฐานะผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองวา่ ขอ้มูลและรายละเอียดท่ีขา้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นใบค าขอฉบบัน้ีทั้งหมดถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงทุ กประการ 

ซ่ึงขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ตกลงและเง่ือนไขการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลูกคา้นิติบุคคลเป็นท่ีเขา้ใจ และตกลง

ยินยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงักล่าว รวมทั้งระเบียบท่ีธนาคารก าหนดไวทุ้กประการ โดยใหถื้อวา่ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการลงทะเบียนผูกบญัชี

เงินฝากกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลกูคา้นิติบุคคล และ/หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยูใ่นทั้งในขณะน้ีและท่ีธนาคารจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง

ในภายหนา้ เป็นส่วนหน่ึงของใบค าขอฉบบัน้ีดว้ย หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงักล่าว จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายใดๆ ขา้พเจา้

ยินยอมรบัผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงขอลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (ถา้มี) ไวข้า้งทา้ยน้ี 

 
 
 

ผูใ้ชบ้ริการลงช่ือ  x…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                  (………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

   ผูม้ีอ านาจลงนาม 

 

 

 

 

 

ประทบัตรา 

(ถา้มี) 
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ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร - ผูร้บัใบค าขอ และรบัเอกสารประกอบการสมคัรจากผูใ้ชบ้ริการ 

 ผูม้ีอ านาจมาแสดงตนครบถว้น 

 ผูส้มคัรใชบ้ริการยื่นเอกสารประกอบครบถว้น 

ช่ือ-นามสกุล …..........................................................................................................  รหสัพนักงาน …...............................................   

หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ …................................................................................................  

ลายมือชื่อเจา้หนา้ที่พรอ้มประทบัตรา 
 
 

ลงช่ือ x…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          (………………………………………………………………………………………………………………………………) 

กรุณาน าส่งเอกสารให ้ 

ฝ่ายการจดัการค าขอใชบ้ริการ (คช.)  
ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจง้วฒันะ1 ชั้น 7  47/7 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อปปลู่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร – ผูต้รวจสอบขอ้มูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียน 

ผลการตรวจสอบ  

 ถูกตอ้ง  

 ไม่ถูกตอ้ง เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลายมือชื่อเจา้หนา้ที่พรอ้มประทบัตรา 
 
 

ลงช่ือ x…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (…………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

 
ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

PS ชื่อ __________________________ 

รหสัพนักงาน ____________________ 

โทรศพัท ์________________________ 

RM ชื่อ _________________________ 

รหสัพนักงาน ____________________ 

โทรศพัท ์________________________ 

  

 

ประทบัตราสาขา 

(ถา้มี) 
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ส าหรบัลกูคา้ 

 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ  าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลกูคา้นิตบุิคคล 

  ขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ี ใชบ้ังคับระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กับผู้ท่ีลงทะเบียนผูกบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 

(“ผูใ้ชบ้ริการ”) โดยผูใ้ชบ้ริการ ตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงัน้ี  

1. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัท าใบค าขอลงทะเบียนผูกบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลูกคา้นิติบุคคลกบัธนาคาร ตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ไดแ้ก่ ท่ีสาขา

ของธนาคาร หรือตวัแทนของธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถน าเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูใ้ชบ้ริการ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถา้มี) มาผูกกบับญัชี  เงินฝาก

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

1.1 บญัชีเงินฝากท่ีน ามาผูกกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัท่ีมีช่ือผูใ้ชบ้ริการเป็นเจา้ของบญัชีผูเ้ดียว และตอ้งไม่เป็นบญัชี

ท่ีใชร้บัเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment) และตอ้งมีสถานะการใชบ้ริการเป็นปกติ (Active) เวน้แต่ธนาคาร จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

1.2 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูใ้ชบ้ริการ สามารถผูกไดก้บับญัชีเงินฝากบญัชีเดียวเท่าน้ัน เวน้แต่ไดม้ีการยกเลิกการผูกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรน้ัน ตามวิธีการและเง่ือนไข

ท่ีธนาคารก าหนด แต่ทั้งน้ี บญัชีเงินฝาก 1 บญัชีสามารถผูกไดก้บัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1 หมายเลข หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารจะเปล่ียนแปลงในภายหน้า 

1.3 เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นหมายเลขท่ีสามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน

ราชการท่ีเป็นผูก้ ากบัดูแลการออกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

2. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่าการลงทะเบียนจะมีผลสมบรูณก์็ต่อเมื่อผูใ้ชบ้ริการไดด้ าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนดครบถว้น สมบรูณ์และธนาคารไดแ้จง้ผลการลงทะเบียนส าเร็จ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) และ/หรือ SMS ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดร้ะบุในใบค าขอลงทะเบียนแลว้ 

3. ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีลงทะเบียนผูกกบับญัชีส าเร็จแลว้ แทนการระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีถูกผูกไว ้ส าหรับการรับโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากดังกล่าว หรือ

การใชบ้ริการอื่นๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด  

4. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า การท าธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีผูกไว ้ตามวิธีการและเง่ือนไขส าหรบัแต่ละผลิตภณัฑห์รือบริการของธนาคาร ไม่ว่าเป็นการ

กระท าของผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าดว้ยประการใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งสมบรูณ์ของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงเป็น การกระท าโดย

ผูใ้ชบ้ริการเอง และผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งรับผิดใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการกระท าดังกล่าวขา้งตน้ โดยผูใ้ชบ้ริก ารยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการ

กระท าดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ  

5. หากผูใ้ชบ้ริการมีการยกเลิกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีผูกไว ้หรือบญัชีเงินฝาก หรือขอ้มลูอื่นใดท่ีใชใ้นการลงทะเบียนถูกเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก ผูใ้ชบ้ริการมีหน้าท่ีแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัที โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบขอ้มูลดังกล่าวหรือรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นก่อนท่ีธนาคารไดร้ับแจง้ใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบและมี

ความเสียหายใดๆ เกิดขึ้ น ไม่ว่ากบัธนาคารหรือบุคคลใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวทั้งส้ินทุกประการ  

6. ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรกบัเลขท่ีบญัชีท่ีผูกไว ้หรือเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีผูก โดยแจง้ใหธ้นาคารทราบ ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคาร

ก าหนด และผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรับว่าการยกเลิกการผูกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรกบัเลขท่ีบัญชีท่ีผูกไว ้หรือเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีผูก จะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อผูใ้ชบ้ริการได้

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณ์ และธนาคารจะแจง้ผลการยกเลิก/เปล่ียนแปลงการผูกบัญชีส าเร็จใหผู้ ้ใชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail 

address) และ/หรือ SMS ท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุไว ้

7. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงบัชัว่คราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการน้ี บางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีท่ี

ธนาคารไม่สามารถแจง้ล่วงหน้าไดธ้นาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบโดยเร็ว ยกเวน้ในกรณีต่อไปน้ี ธนาคารมีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการใหบ้ริการน้ีทนัทีท่ีธนาคารพบเหตุดงักล่าวได ้ 

7.1 บญัชีเงินฝากท่ีผูกไวถู้กปิด ไม่ว่าโดยผูใ้ชบ้ริการ หรือโดยธนาคาร เน่ืองจากบญัชีถูกปรบัสถานะเป็นบญัชีขาดการติดต่อ ตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอ่ืนใด

ก็ตาม  

7.2 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า มีการใชเ้ลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรท่ีผูกไวห้รือบญัชีเงินฝากท่ีผูกไว ้ เพื่อหรือในกิจการท่ีอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอ้ยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีอาจผิดกฎหมายหรือในลักษณะท่ีผิดปกติหรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจมีผู ้บุกรุก (Hacker) ไวรัส

คอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายโดยประการใดๆ หรือผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี 

7.3 ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ ของศาล หรือผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคาร 

8. ธนาคารจะรบัผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการในความเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของธนาคาร เวน้แต่ ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี 

9. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตามก าหนดเวลาและอตัรา  ท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง

อตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายดงักล่าว ตามอตัราท่ี ธนาคารก าหนดเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

หรือ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการทุกบญัชีท่ีมีอยู่กบัธนาคารไดท้นัที ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้ได ้เน่ืองจากบญัชี

เงินฝากของ ผูใ้ชบ้ริการไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหกัเงินในบญัชีเงินฝากได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถใชบ้ริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบับริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี ไม่ว่า

ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนได ้ทั้งน้ี จนกว่าธนาคารจะสามารถ หกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีคา้งช าระน้ันจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ หรือผูใ้ชบ้ริการได้

ช าระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้  

10. ในกรณีท่ีธนาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน ใหแ้ก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้

บทบญัญติัของกฎหมาย ค าสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ หรือควบคุมก ากบัดูแลธนาคาร หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการด า เนินการ/ใหบ้ริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข

ฉบบัน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย หรือรายงานขอ้มลู และ/หรือจดัท ารายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลหรือธุรกรรมดังกล่าวของผูใ้ชบ้ริการ มอบใหแ้ก่หน่วยงานน้ันไดทุ้กประการ และให้

ความยินยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป แมจ้ะไดม้ีการยกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกการใชบ้ริการน้ี หรือ ปิดบญัชีเงินฝากแลว้ก็ตาม 

11. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารใชข้อ้มลูเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรในการปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนั  

12. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ใ้ชบ้ริการตามท่ีอยู่ท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารน้ัน ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือ

ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail address) หรือบริการขอ้ความสั้น (SMS) หรือช่องทางอ่ืนใดตามท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร ใหถื้อว่าไดส่้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดย

ไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไว ้หรือไม่และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยท่ีอยู่หรือท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกร้ือถอนไปโดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย เปล่ียนแปลง หรือการร้ือถอนน้ันเป็นหนังสือใหธ้นาคาร

ทราบก็ดีหรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาท่ีอยู่ตามท่ีระบุไวน้ั้นไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้บัและทราบ หนังสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้โดยชอบ  

13. ผูใ้ชบ้ริการตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ี และตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ี ตามท่ีธนาคารก าหนด

และแจง้ใหผู้ ้ใชบ้ริการทราบโดยประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ  ของธนาคาร ทั้งท่ีมีอยู่แลว้ในขณะน้ี และท่ีธนาคารจะก าหนดขึ้ นใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าตามท่ีธนาคาร

เห็นสมควรทุกประการ โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบัน้ีดว้ย 


