คาขอลงทะเบียนพร้อมเพย์บุคคลธรรมดา
CIF No. ………………………………………….…
วันที่............................................................
เรียน

ผู้จัดการสาขา................................................................

ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................เพศ................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ วัน/เดือน/ปีเกิด___/____/___
ที่อยู่ที่ติดต่อได้บ้านเลขที่..............................................................หมู่ที่........................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์บ้าน..........................................มือถือ.........................................ที่ทางาน......................................โทรสาร.............................
E-mail address....................................................................................................................
ข้อ 1 ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตามข้อ 2 มีความประสงค์ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) นาหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน และหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้า ดาเนินการผูก
ความสัมพันธ์กับบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้ากับระบบ National e-Payment ตามตารางข้อ 2 ดังนี้
ลาดับ
1

2

ข้อ 2
ประเภท Any ID
บัตรประจาตัว
ประชาชน
(เลือกผูกได้เพียง 1
บัญชี)
หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ
( 1 หมายเลข ต่อ
1 บัญชี)

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

1.

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

1.
2.
3.
4.

หมายเหตุ : 1 บัญชี สามารถผูกความสัมพันธ์ได้ทั้ง หมายเลขประจาตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ข้าพเจ้าได้รับทราบ และตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ตามที่
ธนาคารประกาศ
………………………………………………………………
(…………………………………………)
เจ้าของบัญชี
................................................................

................................................................

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจสอบรายงานสิ้นวัน

วันที่……………………………………...........……

วันที่……………………………………...........……

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ธ.ก.ส. พร้อมเพย์
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการพร้อมเพย์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ธนาคาร” ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบัตติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้ขอใช้บริการต้องทาคาขอหรือทารายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์กับธนาคารตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ได้แก่ สาขาของธนาคาร เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) โมบายแบงก์กิ้ง (ธ.ก.ส. A-Mobile)
หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติม เพื่อลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องผู้ขอใช้บริการ ตามข้อกาหนดของธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง และ/หรือข้อมูลอื่นใด
ตามที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “หมายเลขพร้อมเพย์” ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน หรือผลิตภัณฑ์เงินฝากใด ๆ ที่ธนาคารจะกาหนดเพิม่ เติม (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการที่มอี ยู่กับธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บัญชีเงินฝาก” ภายใต้เงือ่ นไขดังนี้
1.1 บัญชีเงินฝากที่จะผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์ ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ (Active) และต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อของผู้
ขอใช้บริการเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวเท่านั้น เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
1.2 หมายเลขพร้อมเพย์จะต้องเป็นของผู้ขอใช้บริการ โดยสามารถกาหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ได้หมายเลขละ 1 หมายเลข
พร้อมเพย์ และต้องเป็นหมายเลขที่ยังไม่ถูกลงทะเบียนพร้อมเพย์กบั บัญชีอื่น ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่มีอยูก่ ับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นใด เว้นแต่ได้ยกเลิกการใช้หมายเลขพร้อมเพย์ดังกล่าวเป็นพร้อมเพย์ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขที่ธนาคารกาหนด
แล้ว
กรณี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหมายเลข
โทรศัพท์มือถือนั้นให้สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขดังกล่าวได้
1.3 หมายเลขพร้อมเพย์ 1 หมายเลข สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากที่มอี ยู่กับธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอื่นใด แต่บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถผูกกับหลายหมายเลขพร้อมเพย์ในเวลาเดียวกันได้ เว้นแต่ธนาคาร
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้สมัครใช้บริการนี้ ด้วยวิธีที่เริ่มต้นการสมัครและเสร็จสิ้นด้วยวิธีการตามที่ธนาคาร
กาหนดโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ที่ธนาคารกาหนด
ทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ตอ้ งลงลายมือชื่อ
2. เมื่อธนาคารได้รับคาขอหรือการทารายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์
ไปตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนพร้อมเพย์กับระบบงานของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด หรือของผู้ให้บริการที่
ธนาคารกาหนด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน” ภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารได้รับคาขอหรือรายการ
สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการ หากธนาคารพบว่าข้อมูลตามคาขอหรือรายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอ
ใช้บริการไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสิทธิแก้ไขให้ถูกต้องหรือระงับการลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
3. ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลแต่ละรายการที่ระบุในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ นั้นเป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่
เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ใน
การขอใช้บริการและทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้
4. เมื่อธนาคารลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้กับผู้ขอใช้บริการสาเร็จแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้หมายเลขพร้อมเพย์ดังกล่าวแทน
การระบุเลขที่บัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนกับหมายเลขพร้อมเพย์นั้น ในการทาธุรกรรมใด ๆ ของพร้อมเพย์ อาทิ รับโอนเงินเข้า
บัญชีดังกล่าว หรือรับคาขอโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปยังบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดได้ รวมถึงบริการอื่นใด
ตามที่ธนาคารจะเปิดให้บริการในอนาคต ภายใต้วงเงินในการทาธุรกรรมพร้อมเพย์ต่อครั้งและต่อวันที่ผู้ขอใช้บริการกาหนด
แต่ต้องไม่เกินจานวนและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการยอมรับและเข้าใจดีว่า นอกจากที่มีกาหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว การใช้บริการนี้
มิได้มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการและธนาคารทีม่ อี ยู่ต่อกันภายใต้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากที่ถูกผูกกับพร้อมเพย์ และ/หรือ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชี และ/หรือ การทาธุรกรรมกับบัญชีดังกล่าว แต่ประการใด
5. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทาธุรกรรมใด ๆ โดยการระบุหมายเลขพร้อมเพย์แทนเลขที่บัญชีเงินฝาก ย่อมมีผลเท่ากับเป็น
การระบุเลขที่บัญชีเงินฝากและเป็นการทาธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนั้น ๆ และมีผลผูกพันกับผู้ขอใช้บริการทุกประการ

6. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งขอยกเลิกการใช้พร้อมเพย์เมื่อไม่ใช้งาน หรือมีการโอน หรือเปลี่ยนตัวผู้ครอบครองหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่ได้ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ดังกล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้าทีต่ ้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อน ที่ธนาคารจะได้รับแจ้งถึงกรณี
ดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น
7. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert) ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 ผู้ขอใช้บริการทราบว่า บริการนี้เป็นบริการส่งคาขอเรียกเก็บเงินเท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถส่งข้อความ
ดังกล่าวแจ้งให้ผู้ที่ต้องการเรียกเก็บเงิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับคาขอ” ทราบ ซึ่งผู้รับคาขออาจจะชาระเงินหรือไม่
ชาระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการก็ได้ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้รับคาขอไม่ได้ชาระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
เนื่องจาก ธนาคารไม่ได้ให้บริการหรือเป็นตัวแทนทวงถามหนี้แทนผูข้ อใช้บริการแต่อย่างใด
7.2 ผู้ขอใช้บริการและผูร้ ับข้อความจะสามารถบริการนีไ้ ด้จะต้องสมัครใช้บริการพร้อมเพย์กับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นใด รวมทั้งเปิดใช้งานบริการนี้ก่อน โดยการส่งข้อความผูข้ อใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามที่บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile Application หรือบริการอื่นใดกาหนดไว้
7.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมรับข้อความเรียกเก็บเงินจากบุคคล ร้านค้า หรือธุรกิจอื่นใด ในฐานะของผู้รับข้อความ โดยผู้ขอ
ใช้บริการอาจจะชาระเงินให้แก่ผสู้ ง่ ข้อความหรือเพิกเฉยต่อข้อความดังกล่าวก็ได้ และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคาร
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยต่อคาขอดังกล่าว
7.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อความที่ผู้ขอใช้บริการส่งไปยัง
ผู้รับข้อความ
8. ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราว หรือจะยกเลิกการให้บริการนีท้ ั้งหมดหรือบริการหนึ่งบริการใดภายใต้บริการนี้
แก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถแจ้ง
ล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทันทีที่ธนาคารพร้อม ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการ
ให้บริการนีไ้ ด้ทันทีที่ธนาคารพบเหตุ
8.1 บัญชีเงินฝากที่ผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุกต็ าม
8.2 มีการยกเลิกหรือระงับสิทธิการใช้หมายเลขพร้อมเพย์ ไม่ว่าโดยบุคคลหรือโดยเหตุใดก็ตาม หรือผู้ขอใช้บริการไม่ได้
รับความยินยอมให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
8.3 บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการถูกโจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีผู้เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ (hacker)
8.4 ธนาคารต้องยกเลิกการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาล
นอกจากกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บริการนี้ได้เมื่อธนาคารเห็นสมควร
โดยจะประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
9. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิยกเลิกหมายเลขพร้อมเพย์ทลี่ งทะเบียนไว้กับธนาคารอันใดอันหนึ่ง หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ ตาม
ช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยการยกเลิกนี้จะมีผลทันทีเมื่อธนาคารได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน
10. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกีย่ วกับผู้ขอใช้บริการแก่ผู้
ให้บริการระบบลงทะเบียน และ/หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อการ
ให้บริการพร้อมเพย์แก่ผู้ขอใช้บริการ ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่าจาเป็นและสมควร และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด
และ/หรือตามที่หน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมายกาหนด และให้ความยินยอมนี้มีอยูต่ ลอดไป แม้ว่าจะมีการยกเลิก
การใช้บริการนี้หรือปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ล่าช้า ชารุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ จากการกระทาของผูใ้ ห้บริการระบบ
ลงทะเบียน และ/หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ บุคคลอืน่ ใดดังกล่าวแต่ประการใดทั้งสิ้น
11. ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและตกลงชาระค่าธรรมเนียมค่าบริการและใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ตามที่
ธนาคารกาหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารทั้งที่มีอยู่แล้วใน
ขณะนี้ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร ประกาศ ณ ที่ทาการของธนาคาร เป็นต้น และที่ธนาคารจะกาหนดขึน้ ใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
ในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย ทั้งนี้ ข้อตกลงและ
เงื่อนไขการทาธุรกรรมต่าง ๆ ภายใต้การใช้บริการพร้อมเพย์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้
ผู้ขอใช้บริการขาดประโยชน์ และ/หรือ ได้รับความเสียหายและสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจาก
ธนาคารทั้งสิ้น

12. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารอาจไม่สามารถให้บริการนีไ้ ด้ชั่วคราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ขัดข้อง หรือได้รับความเสียหาย หรือกาลังซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างการ
บารุงรักษาระบบ หรือมีเหตุสุดวิสยั ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
13. การที่ธนาคารมีหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้แจ้งให้ธนาคารทราบ ให้ถือว่าเป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว และผู้ขอใช้
บริการได้ทราบข้อความในเอกสารนั้นแล้ว
ในกรณีผู้ขอใช้บริการเปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง
14. ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทั่วไปสาหรับการใช้บริการของธนาคาร และการ
เปิดบัญชีเงินฝากที่นามาใช้กับบริการนี้
15. ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ ธ.ก.ส. พร้อมเพย์ ผ่านช่องทางดังนี้
15.1 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
15.2 ธ.ก.ส. Call center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-0555
ข้าพเจ้าได้อ่าน และทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “พร้อมเพย์บุคคลธรรมดา” เป็นที่เรียบร้อย และตกลง
ยินยอม และรับปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และเงื่อนไขดังกล่าว แต่หากข้าพเจ้าไม่สามารถดาเนินการหรือปฏิบัติตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขดังกล่าว ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น พร้อมทั้ง
ยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบริการพร้อมเพย์บุคคลธรรมดาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
สาหรับลูกค้า

สาหรับพนักงาน

ข้าพเจ้าเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงชื่อ โดยพนักงานได้อธิบาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขสาคัญๆ และตอบข้อซักถาม เสนอให้สาเนา
สัญญา และเสนอให้เอกสารแสดงข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
สาหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อน
สาเนาสัญญา
 ประสงค์ขอรับ
 ไม่ประสงค์ขอรับ
เอกสารแสดงข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) (ถ้ามี)
 ประสงค์ขอรับ
 ไม่ประสงค์ขอรับ

พนักงานได้อธิบายข้อมูลสาคัญครบถ้วน และตอบข้อซักถาม เสนอให้
สาเนาสัญญา และเสนอให้เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Sales
Sheet) สาหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อน แล้ว

ลงชื่อ .
(

.ผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ
) (ตราประทับถ้ามี)

ลงชื่อ .

.
(ชื่อพนักงาน ตัวบรรจง)

