คําขอใชบริการ/เปลีย่ นแปลงขอมูล
และหนังสือยินยอมใหหก
ั บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ
่ ชําระคาสินคาและบริการ
KTB - CGP.DDR.App – 2010V01

วันที่...........เดือน..............พ.ศ.........

เลขที่อางอิง (สวนของธนาคาร)..................................................................
เรียน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................
ขาพเจา (บุคคลธรรมดา /บริษท
ั /หางหุนสวนจํากัด /หนวยงาน)..................................................................................(ภาษาไทย)
สถานที่ติดตอ เลขที่..........................หมูที่...................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย......................
โทรศัพท...............................โทรศัพทมือถือ.......................... Email..........................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID):

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (Tax ID):

โดย นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลบริการ

สมัครใชบริการ

แกไข/เปลีย่ นแปลงขอมูล

ยกเลิกบริการ

กรุณาระบุชอ
ื่ บริษท
ั /หนวยงานทีต
่ อ
 งการชําระคาบริการตางๆ

•

ชือ
่ หนวยงาน/บริษท
ั (Company Name) …………………………………………………………………………………………………….Company Code …………………………..…

สวนที่ 2 เลือกประเภทการทํารายการ หักบัญชีเพือ
่ ชําระคาสินคาและบริการ (เลือกไดเพียง 1 ชองทางเทานัน
้ )
หักบัญชีอัตโนมัติผานระบบCGP – ePaynet
สวนที่ 3 ขอมูลการหักบัญชีเงินฝากสําหรับชําระคาสินคาและบริการ
บญ
ั ชท
ี ข
ี่ า พเจาประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตาม
• รหัสประจําตัวผูจ า ย(Customer ID) / รหัสอางอิง 1(Ref No.1):
• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2):

•
•
•
•

หักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit
เฉพาะเจาหนาทีธ่ นาคาร
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

(เฉพาะกรณีหก
ั บัญชีอต
ั โนมัตผ
ิ านระบบ Direct Debit)

วงเงินทีย่ น
ิ ยอมใหหักบัญชีในแตละครั้งไมเกิน...............บาท(....................................)(เฉพาะกรณีหกั บัญชีอตั โนมัตผิ า นระบบ Direct Debit)
เลขทีบ
่ ัญชีธนาคาร (Account Number):
ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): …………………………………………..…………………………………………………………………………………………
การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (กรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP - ePaynet)
ตองการ

ไมตองการ

Email............................................................................................. (กรุณาระบุเพียง 1 email)
SMS (ระบุหมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ)........................... (ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน
้ จริงกับลูกคา)
สวนที่ 4 ขอตกลงการใชบริการ

ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยู
ปรากฏใน “คําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูล และหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระคาสินคาและบริการ” ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider)
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้
ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคารและนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของผูขอเปดบริการ ตามจํานวนและ
งวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ คาบริการ และ/หรือ ชําระหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันตางๆ ใหแกผูขอเปดบริการดังกลาว หากปรากฏ
ภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึก
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงิน
จํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารไดหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อ
ชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online
Real Time และผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในกรณีที่ผูขอใชบริการเลือก
ชําระคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ผานระบบ Direct Debit นั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะใหธนาคารแจงผลการทํารายการเนื่องจาก
ผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ
ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด
และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน
หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา
1 วัน และจะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอฉบับนี้ ยังมีผลใช
บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมี
หนังสือแจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร

ตรวจสอบลายมือชื่อเจา ของบัญชีแลวถูกตอง
ลงชื่อ...................................................
(.......................................................)
ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน

อนุมัติการใชบริการ

ลงชื่อ........................................................
(..............................................................)
ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน

เฉพาะเจาหนาที่บริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูใหความยินยอม ซึ่งไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง

ลงชื่อผูขอใชบริการ
ลงชื่อ......................................................................................................
(ตามลายมือชือ่ ที่ใหไวกับธนาคาร)
วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................
ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………
วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................
หนา 1 จาก 1

