คําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูล และหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อชําระคาสินคาและบริการผานระบบงาน Corporate Group Payment
เลขที่อางอิง (สวนของธนาคาร)..................................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ..........
เรียน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน.............................................
ขาพเจา /บริษัท /หางหุนสวนจํากัด /หนวยงาน..................................................................................................................................(ภาษาไทย)
สถานที่ตดิ ตอ เลขที่..........................หมูที่...................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน................................................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ...................................... Email......................................................................................


เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร: 
เลขประจําตัวประชาชน:

โดย นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลบริการ CGP e-Paynet
ขาพเจามีความประสงค
สมัครใชบริการ
แกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูล
ยกเลิกบริการ



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สําหรับ Product Code: 2 2 0 0 5
ชื่อบริการ ………………………………………………………………………..
สวนที่ 2 ขอมูลการหักบัญชีเงินฝากสําหรับชําระคาสินคาและบริการ
บัญชีที่ขาพเจาประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามรายละเอียดดังนี้
• รหัสประจําตัวลูกคา (Customer ID): 0 0 0

ขาพเจาตองการใหธนาคารหักเงินในบัญชีอัตโนมัติ ตามหมายเลขบัญชีดังตอไปนี้

---

•

หมายเลขบัญชีธนาคาร ลําดับที่ 1 (Account Number):

•

ชื่อบัญชีธนาคารลําดับที่ 1 (Account Name): …………………………………………………………………………………………………………….

•

หมายเลขบัญชีธนาคาร ลําดับที่ 2 (Account Number):

•

ชื่อบัญชีธนาคารลําดับที่ 2 (Account Name): …………………………………………………………………………………………………………….

---

ขาพเจาตองการใหมีการแจงเตือนหลังการทํารายการ
ไมตองการ
ตองการ (โปรดระบุ)
Email …………………………………………………………………………………. (กรุณาระบุเพียง 1 Email)
SMS (ระบุหมายเลขโทรศัพทมือถือ):
สวนที่ 3 ขอตกลงการใชบริการ
ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
เปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคําขอใชบริการฉบับนี้ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ ผูขอ
ใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/
บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนด
ไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้
3.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร
และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคาร
ไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการได
ตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น
3.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และ
นําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใช
บริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมให
ธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน
3.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการได
เต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใชบริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่
ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้
ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น
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คําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูล และหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อชําระคาสินคาและบริการผานระบบงาน Corporate Group Payment
สวนที่ 3 ขอตกลงการใชบริการ (ตอ)
3.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม
ตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจง
หนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชี
เงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน
ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง
และธนาคารไดทําการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่
ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวน
ดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปด
บริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะให
ธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของ
ธนาคารหรือจากใบรับใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/
หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคาร
จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน
หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน และจะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาว
ขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การ
ใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได
ดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือแจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผู
ขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร
ลงชื่อผูขอใชบริการ
ตรวจสอบลายมือชื่อเจาของบัญชีแลวถูกตอง บันทึกขอมูลเขาระบบเรียบรอยแลว
ลงชื่อ ..........................................
(...............................................)
ผูรับมอบอํานาจสาขา/หนวยงาน

ลงชื่อ ..........................................
(...............................................)
ผูรับมอบอํานาจสาขา/หนวยงาน

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

เฉพาะเจาหนาที่บริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูใหความยินยอม ซึ่งไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง
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ลงชื่อ ...........................................................................
(ตามลายมือชือ่ ที่ใหไวกับธนาคาร)
วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. .............

ลงชื่อ ............................................... หนวยงาน/บริษัท ............................................
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. .............
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