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ใบคาขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile
เรียน ผูจ้ ัดการสาขา_________________________

วันที่___________________

ข้อมูลผูข้ อใช้บริการ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ) __________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)____________________ อายุ_____ปี (ผู้ขอใช้บริการต้องมีอายุไม่ตากว่
่ า 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันทีส่ มัครใช้บริการ)
หากข้อมูลตามเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการไม่ตรงกับที่ปรากฎในระบบงาน ธ.ก.ส. A-Mobile จะต้องดาเนินการแก้ไขในระบบ CBS ก่อนกดยืนยัน (Submit)

มีความประสงค์ ดังนี้
[ ] สมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หมายเลขบัญชีเงินฝากที่ใช้สมัครลงทะเบียน_________________________ (เป็นบัญชีเงินฝากประเภทสั่งจ่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น)
2. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที_่ ______________________ เพื่อใช้เป็น Login Name รับข้อความต่าง ๆ ที่ธนาคารกาหนด และรหัส OTP
(พนักงานต้องสื่อสารถึงความสาคัญของรหัส PIN และ OTP ให้ลูกค้าทราบ)

โดย [ ] ข้าพเจ้า [ ] บุคคลอื่น (โปรดระบุความสัมพันธ์_________________) เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นี้
ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการสมัครโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยชื่อบุคคลอื่น ธนาคารถือว่าผู้ขอใช้บริการรับทราบถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแล้ว
3. อีเมล เพื่อใช้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (ถ้ามี)_________________________________________
[ ] เพิ่มบัญชีเสริมบน ธ.ก.ส. A-Mobile รายละเอียด ดังนี้
[ ] เพิ่ม เลขที่บัญชี_________________________ ชื่อบัญชี__________________________________
[ ] เพิ่ม เลขที่บัญชี_________________________ ชื่อบัญชี__________________________________
[ ] เพิ่ม เลขที่บัญชี_________________________ ชื่อบัญชี__________________________________

* สาหรับบัญชีเงินฝากที่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้จะต้องเป็นบัญชีแบบ Single ที่สั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

[ ] เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลการใช้บริการ

[ ] หมายเลขโทรศัพท์ เดิม ________________________ แก้ไขเป็น________________________
[ ] ชื่อ-นามสกุล______________________________________
[ ] เพิ่ม/ยกเลิก อีเมล________________________________________
[ ] รีเซ็ตรหัส PIN (Reset Password)
[ ] ปลดล็อคการเข้าใช้งาน (เปลี่ยนสถานะจาก Locked/Suspended เป็น Active)
[ ] ระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended) เนื่องจาก________________________________________________________________
[ ] ยกเลิกใช้บริการถาวร (Terminated) เนื่องจาก_________________________________________________________________

(การยกเลิกใช้บริการถาวรจะไม่ได้ยกเลิกรายการที่ทาคาสั่งไว้ล่วงหน้า เช่น การโอนเงิน โดยท่านจะต้องดาเนินการยกเลิกด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile)

[ ] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (device) ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile
[ ] เปลี่ยนแปลงวงเงินการทาธุรกรรม ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้
ประเภทวงเงิน

ไม่เกินบาทต่อรายการ

ไม่เกินบาทต่อวัน

การโอนเงินภายในบัญชีตนเอง (CIF เดียวกัน)
การโอนเงินไปยังบุคคลอื่น (on-us, off-us และ PromptPay)
หมายเหตุ การกาหนดวงเงินในแต่ละประเภทจะต้องไม่เกินวงเงินขั้นสูงที่ธนาคารกาหนดไว้ใน ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดใด ๆ ที่ให้ไว้ในใบคาขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ฉบับนี้ รวมไปถึง
เอกสารประกอบทั้งหมด เป็นข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่าหาก ธ.ก.ส. อนุมัติการใช้บริการ ธ.ก.ส.
A-Mobile แล้ว ข้า พเจ้า มีห น้า ที่อ่ านและท าความเข้า ใจข้อ กาหนดและเงื่ อนไขการใช้บ ริก าร ธ.ก.ส. A-Mobile ที่ ธ.ก.ส. กาหนดไว้ใ นเมนู
“ข้อกาหนดและเงื่อนไข” ในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนให้ข้าพเจ้าอ่านก่อนการลงทะเบียนเข้าใช้บริการในครั้ง
แรกและในการใช้งานครั้งต่อ ๆ ไปในอนาคต หากข้าพเจ้าไม่สามารถดาเนินการหรือปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ข้าพเจ้าตกลงยกเลิกและยุติการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยจะแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบทันที แต่หากข้าพเจ้าดาเนินการต่อไปตามขั้นตอน
การใช้บริการของแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ธ.ก.ส.
A-Mobile ที่ ธ.ก.ส. ได้กาหนดไว้ ซึ่งรวมถึงที่ ธ.ก.ส. จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วยทุกประการ และข้าพเจ้าเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อน
ตัดสินใจลงชื่อ โดยพนักงานได้อธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขสาคัญๆ และตอบข้อซักถาม และเสนอให้เอกสารแสดงข้อมูลสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สาหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อน
เอกสารแสดงข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) (ถ้ามี)
[ ] ประสงค์ขอรับ
[ ] ไม่ประสงค์ขอรับ

ลงชื่อ____________________________________ผู้ขอใช้บริการ
(____________________________________)

สาหรับพนักงานธนาคาร (For BAAC staff)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการตามที่แสดง
และบันทึกข้อมูลลงในระบบงาน ธ.ก.ส. A-Mobile ถูกต้องแล้ว
พร้อมได้อธิบายข้อมูลสาคัญครบถ้วน ตอบข้อซักถาม และเสนอให้
เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ซับซ้อน แล้ว
ลงชื่อ________________________ ผู้ตรวจสอบ
( ________________________ ) และบันทึกข้อมูล
วันที่บันทึกข้อมูล__________________________

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลผู้ขอใช้บริการถูกต้องทุกประการ และได้พิจารณา
การสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile แล้ว
เห็นควร
[ ] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัต_ิ _____________________________

ลงชื่อ________________________ ผู้อนุมัติ
( ________________________ )
วันที่บันทึกข้อมูล__________________________

พื้นที่สาหรับถ่ายสาเนาบัตรประชาชนหรือ Passport ของผู้ขอใช้บริการ

พื้นที่สาหรับถ่ายสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ขอใช้บริการ

306.01.01 Page 1/2

BAAC A-Mobile Application/Personal information Changing Request Form
To Branch manager _______________________________
Date__________________
Applicant’s Information
I’m (Name and Surname) __________________________________________ Mobile phone number_____________________
Date of Birth (D/M/Y)_______________ Age_____years old (The Applicant must be 15 Years old or over on the apply date)
I would like to
[ ] BAAC Mobile registration details
1. Saving account No.________________________________
2. Mobile Phone No._______________________ To create Login Name, receive SMS and OTP (Do not forward the OTP to anyone)
It’s belong to [ ] Me [ ] Someone else (Relationship_________________)
If the applicant would like to use the Mobile phone number that belong to the other. It’s mean that you knew all the risk for this decision

3. E-Mail address (Optional)_________________________________________
[ ] Add more saving account on BAAC A-Mobile
[ ] Add saving account No._________________________ account name__________________________________
[ ] Add saving account No._________________________ account name__________________________________
[ ] Add saving account No._________________________ account name__________________________________
[ ] Personal information Changing
[ ] Change Mobile phone number from ________________________________ to_________________________________
[ ] Name and surname__________________________________________________________________________________
[ ] Add or remove E-Mail________________________________________________________________________________
[ ] Reset PIN (Password)
[ ] Unlock user status (Change status from Locked/Suspended to Active)
[ ] Suspended Because__________________________________________________________________________________
[ ] Terminated) Because_________________________________________________________________
( For User termination, will not affect to the future transaction.)

[ ] Change a new device for BAAC A-Mobile Applications
[ ] Change financial transaction limits
Transaction types

Per transaction
not exceeding

(Per day not exceeding)

Transfer between applicant’s BAAC saving account
Transfer to third party (BAAC account, other bank account and PromptPay
Note: The limit for each type of transaction must not exceed the maximum limit set by the bank in Terms and conditions of the BAAC
A-Mobile service
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I hereby certify that all information and details furnished in this BAAC A-Mobile Application/Personal information
Changing Request Form and any documents provided by me are accurate and true in all respect. I agree and accept that
when my application has been approved, before registering or accessing Mobile Banking (“BAAC A-Mobile”) services, I shall
be responsible for reading and understanding all the terms and conditions of BAAC A-Mobile services prescribed and
notified by Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (“BAAC”) which have been currently presented as “Terms
and Conditions” in BAAC A-Mobile Application and/or which may be provided in the future. If I do not agree, accept or
comply to any term or condition of the terms and conditions of BAAC A-Mobile services, whether in whole or in part, I
shall discontinue and cancel BAAC A-Mobile, and notice my cancellation to BAAC promptly. By continuing to register,
access or use BAAC A-Mobile services, I agree to comply and be bound by the aforesaid terms and condition as well as its
addendums and/or amendments from time to time. And I have understood the product and conditions prior to affixing
the signature. The officer explained the details of the product and essential conditions, answered questions and proposed
sales sheet for complicated products.
Sales Sheet (if any)
[ ] Intend to receive

[ ] Does not wish to receive

Sign__________________________________The Applicant
(____________________________________)

สำหรับพนักงำนธนำคำร (For BAAC staff)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการตามที่แสดง
และบันทึกข้อมูลลงในระบบงาน ธ.ก.ส. A-Mobile ถูกต้องแล้ว
พร้อมได้อธิบายข้อมูลสาคัญครบถ้วน ตอบข้อซักถาม และเสนอให้
เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ซับซ้อน แล้ว
ลงชื่อ________________________ ผู้ตรวจสอบ
( ________________________ ) และบันทึกข้อมูล
วันที่บันทึกข้อมูล__________________________

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลผู้ขอใช้บริการถูกต้องทุกประการ และได้พิจารณา
การสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile แล้ว
เห็นควร
[ ] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัต_ิ _____________________________

ลงชื่อ________________________ ผู้อนุมัติ
( ________________________ )
วันที่บันทึกข้อมูล__________________________

พื้นที่สาหรับถ่ายสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ขอใช้บริการ

