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คาํขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงนิฝากกับเลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร 

สาํหรับลูกค้านิตบุิคคล (Registration Form for K-Biz PromptPay)  
 

  

ส่วนที่ 1: ขอ้มูลผู้ขอใช้บริการ 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย (นิติบคุคล)............................................................................................................................................................ 

ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) (นิตบิคุคล) 

  

 

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลกั)                                                                                                                                                                   

ผู้ตดิต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ(เพ่ือตดิต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-ส่ง/ยืนยนัคาํสั่ง-ขอ้มลู/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารเท่านัน้) 

ชื่อ-นามสกุล ................................................................................. ตาํแหน่ง ………......................................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                                                           

                                                               

โทรศัพทม์ือถอื (ในประเทศไทย)                                                        

โทรศัพท ์                                                                       ต่อ                                                         

*หมายเหต ุ– ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลกัเป็นตวัแทนผูใ้ชบ้รกิารในการ ติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการแจง้/ยืนยนั/แกไ้ข/

เปล่ียนแปลง และจดัส่งขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคาร

แจง้และ/หรือนาํส่งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะดาํเนินการแจง้ ยืนยนั การสมคัร/แกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มลูตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อ

หลกัผ่านทาง โทรศพัท/์โทรศพัทมื์อถือ และ/หรือ E-mail ท่ีระบุขา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารกาํหนด โดยผูใ้ชบ้ริการยอมรบัว่า 

การกระทาํของผูต้ดิตอ่หลกัมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทกุประการ 

ทีอ่ยู่สาํหรับการติดต่อ  

 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล / เอกสารจดัตัง้ 

ช่ือสถานท่ีตดิตอ่....................................................................................................................................................................................   

เลขท่ี ...................... อาคาร .................................................................................  ชัน้ ............... หอ้งเลขท่ี ................... หมู่ท่ี ..............

หมู่บา้น................................. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ....................................แขวง/ตาํบล .......................................  

เขต/อาํเภอ .......................................................... จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์                       
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ส่วนที่ 2: ขอ้มูลเปิดบริการ 

2.1 ข้อมูลบัญชีเงนิฝากสาํหรับผูกพร้อมเพย ์ 

ลาํดับที่ เลขทีบั่ญชี ชื่อบัญชี 

1                                     

 

*หมายเหต ุ1. ตอ้งระบเุลขท่ีบญัชีออมทรพัย/์กระแสรายวนัท่ีเปิดในนามผูใ้ชบ้รกิาร  

                 2. บญัชีท่ีใชร้บัเงินจากบรกิารรบัชาํระเงินค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment) ไม่สามารถลงทะเบียนบรกิารนีไ้ด ้

2.2 ข้อมูลการรับแจ้งผลการลงทะเบียน 

โทรศัพทม์ือถอื (ในประเทศไทย)                                                                                     

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                                                           

                                                     

*หมายเหต ุ– ธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบียนผ่านทาง Email และหมายเลขโทรศพัทต์ามรายละเอียดท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 
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ผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่าการสมคัรผลิตภณัฑ/์บรกิารดงักล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้ว้

สาํหรบัการสมคัรผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าว เป็นความจริงทกุประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามใบสมัครนี ้

ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูข้อใชบ้รกิาร ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูบรกิาร และ คาํแนะนาํ เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร* (ซึง่มีรายละเอียดตา่งๆ เช่น 

คาํแนะนาํ หลักเกณฑ ์ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของผลิตภัณฑ/์บริการ การชาํระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ สัญญาสินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง 

การกระทาํโดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแตก่รณี) ท่ีไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือท่ีอยู่ในเวบ็ไซต/์ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์บริการ 

โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรนีด้ว้ย 

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค ์

ท่ีจาํเป็นเพ่ือการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ การดาํเนินการตามคาํขอของผูใ้ชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน

ธนาคารเพ่ือสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี 

และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์่วมกนัในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้ 

รบัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี  ผูร้บัโอนสทิธิ/หนา้ท่ี และ/หรือผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวตอ่ไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy  

ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงคข์า้งตน้ ผูใ้ชบ้ริการ 

ขอรบัรองวา่ไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฏหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนดงักล่าว

แก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บุคคลอ่ืนดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบาย 

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้  

ขอ้ควรระวงั!! 

• ผู้ขอใช้บริการควรเขา้ใจในผลิตภัณฑ/์บริการ และคาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือช่ือ โดย

เจา้หนา้ท่ีธนาคารไดใ้หค้าํอธิบายขอ้มูลผลิตภัณฑ/์บริการใหค้รบถ้วนและตอบขอ้ซกัถามจนกระจ่างแล้ว หากมีขอ้สงสัยหรือ

ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิ สามารถตดิตอ่ไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 

• สาํหรบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ่้ายตัง้แต่วนัท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บัสินเช่ือไปจาก

ธนาคาร กรณีผูข้อใชบ้รกิารผิดนดัชาํระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และคา่ใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

*หมายเหต ุ- รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพข์องคาํแนะนาํ เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร : 9930039-11-21 (v2e/1219/KB989/0820)  

 

 

 

ลงลายมือช่ือ ......................................................................................................................................................................... 

 

ผูมี้อาํนาจลงนาม (.................................................................................................................................................................) ช่ือตวับรรจง 

     /     /      

 

*หมายเหต ุ- กรณีไม่ระบวุนัท่ีลงนาม ธนาคารจะยดึจากวนัท่ีท่ีไดร้บัเอกสารเป็นวนัท่ีลงนาม

 อากรแสตมป์ 

30 บาท 

ตราประทบั 

(ถา้มี) 
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ส่วนที่ 3: คาํแนะนํา เงือ่นไข และคู่มือบริการลงทะเบียนผูกบัญชีเงนิฝากกับเลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร 

สาํหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay) 

ผูข้อใชบ้รกิารที่มีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบคาํขอใชบ้รกิารรวมเพ่ือธุรกิจคลอ่งตวักสิกรไทย และ/หรอืสญัญา และ/หรอืขอ้ตกลง และ/หรอื 

ใบสมัคร และ/หรือคาํขอใชบ้ริการ และ/หรือใบคาํขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชบ้ริการผูกบญัชีเงินฝากกับเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 

สาํหรบัลกูคา้นิติบคุคล (K-Biz PromptPay) ("ผูข้อใชบ้ริการ") ตกลงใชบ้ริการลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร สาํหรบัลกูคา้

นิติบคุคล (K-Biz PromptPay) หรอืช่ืออ่ืนที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยตกลงดงันี ้

1. ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจดัทาํใบคาํขอลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกับเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรสาํหรบัลกูคา้นิติบคุคลกับธนาคาร ตามช่องทางและ

วิธีการที่ธนาคารกาํหนด ไดแ้ก่ ที่สาขาของธนาคาร หรือตวัแทนของธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการสามารถนาํเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้อใช้

บรกิาร หรอืขอ้มลูอ่ืนใดที่จะมีประกาศเพ่ิมเติมในภายหนา้ (ถา้มี) มาผกูกบับญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารที่มีอยูก่บัธนาคาร ภายใตเ้ง่ือนไขดงันี ้

1.1 บญัชีเงินฝากที่นาํมาผกูกับเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนัที่มีช่ือผูข้อใชบ้รกิารเป็น

เจา้ของบญัชีผูเ้ดียว และตอ้งไม่เป็นบญัชีที่ใชร้บัเงินค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment) และตอ้งมีสถานะการใชบ้ริการเป็นปกติ (Active) เวน้

แตธ่นาคาร จะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

1.2 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้อใชบ้ริการ สามารถผูกไดก้ับบญัชีเงินฝากบญัชีเดียวเท่านัน้ เวน้แต่ไดมี้การยกเลิกการผูกเลขประจาํตัว 

ผูเ้สียภาษีอากรนั้น ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารกาํหนด แต่ทัง้นี ้บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถผูกไดก้ับเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 

1 หมายเลข หรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ 

1.3 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นหมายเลขที่สามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานราชการที่เป็นผูก้าํกบัดแูลการออกเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่การลงทะเบียนจะมีผลสมบรูณก็์ตอ่เม่ือผูข้อใชบ้รกิารไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารกาํหนดครบถว้น สมบรูณแ์ละ

ธนาคารไดแ้จง้ผลการลงทะเบียนสาํเร็จใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผูข้อใชบ้ริการได้

ระบใุนใบคาํขอลงทะเบียนแลว้ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ลงทะเบียนผกูกบับญัชีสาํเรจ็แลว้ แทนการระบเุลขที่บญัชีเงินฝากที่ถกูผกูไว ้สาํหรบัการรบัโอน

เงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่ว หรอืการใชบ้รกิารอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารกาํหนด  

4. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่ การทาํธุรกรรมทางการเงินโดยระบเุลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ผกูไว ้ตามวิธีการและเง่ือนไขสาํหรบัแตล่ะผลิตภณัฑ์

หรอืบรกิารของธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถื้อวา่เป็นการกระทาํที่ถกูตอ้งสมบรูณข์องผูข้อใชบ้รกิาร มีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตก

ลงวา่ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระทาํดงักลา่วขา้งตน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้

จากการกระทาํดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการ  

5. หากผูข้อใชบ้ริการมีการยกเลิกเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ผูกไว ้หรือบัญชีเงินฝาก หรือขอ้มลูอ่ืนใดที่ใชใ้นการลงทะเบียนถูกเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิก ผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่แจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที โดยธนาคารไม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่วหรือรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้

ก่อนที่ธนาคารไดร้บัแจง้ใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้หากผูข้อใชบ้ริการไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ไม่ว่ากับธนาคารหรือบุคคลใด 

ก็ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วทัง้สิน้ทกุประการ  

6. ผูข้อใชบ้ริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรกับเลขที่บญัชีที่ผูกไว ้หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญัชีเงินฝากที่ผูก โดยแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารกาํหนด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่การยกเลิกการผกูเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรกบัเลขที่บญัชีที่ผกูไว ้

หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญัชีเงินฝากที่ผูก จะมีผลสมบูรณก็์ต่อเม่ือผูข้อใชบ้ริการไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารกาํหนดครบถว้นสมบูรณ ์และ

ธนาคารจะแจง้ผลการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการผกูบญัชีสาํเรจ็ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) และ/หรอื SMS 

ที่ผูข้อใชบ้รกิารระบไุว ้

7. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวา่  

7.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลใหผู้ข้อใชบ้ริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผูข้อใชบ้รกิาร

ใหค้วามยินยอม 

7.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืนผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกับตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ การ

เปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการ

เปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั หรอืระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายกาํหนด 
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7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืนผูข้อใช้

บรกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

8. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงบัชั่วคราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการนี ้บางส่วนหรือทัง้หมด เม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใช้

บรกิารทราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีที่ธนาคารไมส่ามารถแจง้ลว่งหนา้ไดธ้นาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยเรว็ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนี ้ธนาคารมี

สิทธิระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้รกิารนีท้นัทีที่ธนาคารพบเหตดุงักลา่วได ้ 

8.1 บญัชีเงินฝากที่ผกูไวถ้กูปิด ไมว่า่โดยผูข้อใชบ้รกิาร หรอืโดยธนาคาร เน่ืองจากบญัชีถกูปรบัสถานะเป็นบญัชีขาดการติดต่อ ตามหลกัเกณฑข์อง

ธนาคาร หรอืโดยบคุคลหรอืเหตอ่ืุนใดก็ตาม  

8.2 ธนาคารสงสยัหรอืเห็นวา่ มีการใชเ้ลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ผกูไวห้รือบญัชีเงินฝากที่ผกูไว ้เพ่ือหรอืในกิจการที่อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย 

หรือความสงบเรยีบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมายหรือในลกัษณะที่ผิดปกติหรือเป็นการฉอ้

ฉล หรือทจุริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจมีผูบุ้กรุก (Hacker) ไวรสัคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการ

กระทาํที่มิชอบดว้ยกฎหมายโดยประการใดๆ หรอืผูข้อใชบ้รกิารปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้

9. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามกาํหนดเวลาและอัตรา ที่ธนาคารประกาศกาํหนด โดย

ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายดงักลา่ว ตามอตัราที่ ธนาคารกาํหนดเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้  ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารหกัคา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอื คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการทกุบญัชีที่มี

อยู่กับธนาคารไดท้ันที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ได ้เน่ืองจากบัญชีเงินฝากของ ผูข้อใช้

บริการไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหกัเงินในบญัชีเงินฝากได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ผูข้อใชบ้ริการจะไม่สามารถใชบ้ริการที่เก่ียวเน่ืองกับบริการตาม

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่เพียงบางสว่นได ้ทัง้นี ้จนกว่าธนาคารจะสามารถ หกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่คา้งชาํระนัน้จาก

บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการไดค้รบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ หรือผูข้อใชบ้ริการไดช้าํระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารจน

ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้  

10.ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารใชข้อ้มลูเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรในการปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจบุนั  

11.บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารไดส้ง่ใหผู้ข้อใชบ้ริการตามที่อยู่ที่แจง้ไวก้ับธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ ส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail address) หรือบริการขอ้ความสัน้ (SMS) หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่ผูข้อใช้

บริการไดแ้จง้ไวก้ับธนาคาร ใหถื้อว่าไดส้ง่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่จะมีผูร้บัไว ้หรือไม่และแมว้่าสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะ

ยา้ยที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอนไปโดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย เปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดีหรือส่งให้

ไมไ่ดเ้พราะหาที่อยูต่ามที่ระบไุวน้ัน้ไมพ่บก็ดี ใหถื้อวา่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัและทราบ หนงัสือ จดหมาย หรอืคาํบอกกลา่วดงักลา่วแลว้โดยชอบ  

  ผูข้อใชบ้ริการตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้และตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบัการใชบ้รกิารนี ้ตามที่ธนาคารกาํหนดและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคาร ทัง้ที่มีอยูแ่ลว้ในขณะนี ้

และที่ธนาคารจะกาํหนดขึน้ใหมห่รอืเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรทกุประการ โดยใหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้

ดว้ย 
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สาํหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

เอกสารประกอบการสมัครบริการ 

บริษัทจาํกัด/บริษัทมหาชนจาํกัด/หา้งหุน้ส่วนจาํกัด  

• สาํเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบยีนนิติบคุคล หรอื เอกสารจดัตัง้ ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

         กรณีเป็นบรษัิทที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว 

• สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรอืเอกสารแสดงวา่เป็นสาํนกังานสาขา/สาํนกังานผูแ้ทน ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว

ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให ้(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล (ตา่งประเทศ) (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• หนงัสือมอบอาํนาจ (ตา่งประเทศ) ที่ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบคุคลลงนามตามเง่ือนไขในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน มอบอาํนาจ

ใหผู้ร้บัผิดชอบดาํเนินงานในประเทศไทย และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

• สาํเนาพระราชบญัญัติใหท้าํการจดัตัง้ (ถา้มี) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี  

• สาํเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให ้เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง)          

ของ ผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ดิตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนังสือมอบอาํนาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให ้เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ 

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 

• สาํเนาหนังสือจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั และขอ้บงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อาํนาจลงนาม (พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และ

ผูใ้ชง้าน (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี (กรณีใชส้าํเนาหนงัสือจดัตัง้นิติบคุคลในการลงทะเบียน) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุ    ณ 

วนัสมคัร ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สถานฑูต/สถานกงสุล 

• สาํเนาหนงัสือแตง่ตัง้การเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
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วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า 

• สาํเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด (บอ.3) (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

• สาํเนารายช่ือคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดึชดุปัจจบุนัที่รบัรองโดยนายทะเบียน (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)  

• สาํเนาหนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

หา้งหุน้ส่วนสามัญ 

• สาํเนาสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญั พรอ้มใบทะเบียนพาณิชย ์(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กิจการร่วมค้า 

• สาํเนาหนงัสือรบัรอง/เอกสารจดัตัง้นิติบคุคล ของทกุบรษัิท อายไุมเ่กิน 3 เดือน (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี (กรณีใชส้าํเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคลในการขอใชบ้รกิาร) 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์

• สาํเนาใบอนญุาตจดัตัง้ (คณะบุคคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรือเอกสารที่ระบุถึงผูมี้อาํนาจลงนาม (พรอ้มลงลายมือช่ือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

• สาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเทา่นัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

(พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรอื สาํเนา Passport ที่ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

Market Conduct Checklist 

    01 อธิบาย   

              คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ/์บรกิาร และเง่ือนไขการใชบ้รกิารของแตล่ะผลิตภณัฑ/์บรกิาร   

    02 แนะนาํ    

              ขอ้ควรระวงั และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้รกิารของแตล่ะผลิตภณัฑ/์บรกิาร  

    03 แจ้ง        

              คา่ธรรมเนียม การใชบ้รกิารของแตล่ะผลิตภณัฑ/์บรกิาร 

    04 ส่งมอบ        

              รายละเอียดคาํแนะนาํ เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร 

1. ช่ือ-นามสกลุ : ............................................................รหสัพนกังาน : ...................... โทรศพัท ์: ....…….....................   RM  PS  สาขา  

2. ช่ือ-นามสกลุ : ............................................................รหสัพนกังาน : ...................... โทรศพัท ์: ....…...…..................   RM  PS  สาขา 

3. ช่ือ-นามสกลุ : ............................................................รหสัพนกังาน : ...................... โทรศพัท ์: ....…...…..................   RM  PS  สาขา 
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สาํหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร - ผู้รับใบคาํขอ และรับเอกสารประกอบการสมัครจากผู้ใช้บริการ 

 ผูมี้อาํนาจมาแสดงตนครบถว้น 

 ผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิารยื่นเอกสารประกอบครบถว้น 

ช่ือ-นามสกลุ ….................................................................................................  รหสัพนกังาน ….....................................................................   

หมายเลขโทรศพัทต์ิดตอ่ …................................................................................  

ลายมือช่ือเจา้หนา้ที่พรอ้มประทบัตรา 

 

 

ลงช่ือ x……………………………………….……………… 

      (…………………………………………………….…) 

 

สาํหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร – ผู้ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียน 

ผลการตรวจสอบ  

 ถกูตอ้ง  

 ไมถ่กูตอ้ง เหตผุล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลายมือช่ือเจา้หนา้ที่พรอ้มประทบัตรา 

 

 

ลงช่ือ x……………………………………….……………… 

          (………………………………………………….……) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประทบัตรา

สาขา 

(ถา้มี) 
 

ประทบัตรา

สาขา 

(ถา้มี) 
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คาํขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงนิฝากกับเลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร 

สาํหรับลูกค้านิตบุิคคล (Registration Form for K-Biz PromptPay)  
 

 

 

สาํหรับผู้ขอใชบ้ริการ 

หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 

Email Address: K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM 

ก่อนการใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งอ่าน ศกึษา และทาํความเขา้ใจรายละเอียดคาํแนะนาํ เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการลงทะเบียน 

ผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร สาํหรบัลกูคา้นิติบุคคล (K-Biz PromptPay) ตาม Link เวบ็ไซต ์หรือ QR Code ดา้นล่างนี ้

หรือเอกสารท่ีไดร้บัในวนัสมคัร 

https://www.kasikornbank.com/th/Download/termandcondition/TC_K-BizPromptPay.pdf       

      


