
 
คําขอใชบริการ/เปล่ียนแปลงขอมูล และหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เพ่ือชําระคาสินคาและบริการผานระบบงาน Corporate Group Payment 
 

เลขทีอ่างองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................                               วนัที.่..........เดอืน..............พ.ศ......... 
เรยีน   บมจ. ธนาคารกรงุไทย สาขา/หนวยงาน............................................. 
 

             ขาพเจา /บริษัท /หางหุนสวนจํากัด /หนวยงาน.................................................................................................(ภาษาไทย)
สถานที่ติดตอ เลขที่..........................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................. 
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด............................. รหัสไปรษณยี...................... 
โทรศัพท...............................โทรศัพทมือถือ..........................  Email..........................................................................................  
 

โดย นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี ้
                                              

        สมคัรใชบรกิาร         แกไข/เปลีย่นแปลงขอมลู                  ยกเลกิบรกิาร 

 บรกิารชาํระคาภาษศีลุกากร (KTB e-Customs)                                                          คาธรรมเนยีม …………………………………………. บาท/รายการ  

       ชาํระคาบรกิารตางๆ สาํหรบัการนาํเขา-สงออก (KTB e-Logistics)          
กรณุาระบชุือ่บรษิทั/หนวยงานทีต่องการชาํระคาบรกิารตางๆ สาํหรบัการนาํเขา-สงออก (KTB e-Logistics) 

 Cargo e-Payment                                       Product Code   3728                     คาธรรมเนยีม …………………………………………. บาท/รายการ 

 Other (โปรดระบ)ุ ………………………………………………… Product Code …………………………..…      คาธรรมเนยีม …………………………………………. บาท/รายการ 
 Other (โปรดระบ)ุ ………………………………………………… Product Code …………………………..…      คาธรรมเนยีม …………………………………………. บาท/รายการ 

 

       บัญชทีีข่าพเจาประสงคใหธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากตาม  

• เลขประจาํตวัผูเสยีภาษอีากร (Tax ID):         

• หมายเลขบญัชธีนาคาร (Account Number): - - -  

• ชือ่บญัชธีนาคาร (Account Name): …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• การแจงเตอืนเมือ่มกีารทาํรายการทางบญัช ี       กอนทํารายการ     หลังทํารายการ     ไมตองการ 

 Email............................................................................................. (กรุณาระบุเพยีง 1 email)  

 SMS (ระบหุมายเลขโทรศพัทมือถือ)   (ไมคดิคาใชจาย)  

• สาํหรบัผูใชบรกิารทีต่องการระบเุงือ่นไขการอนมุตัเิพิม่เตมิผานระบบ KTB Corporate Online  

              ไมตองการตรวจสอบรายการอนุมตัิ   

              ตองการตรวจสอบรายการกอนทําการอนมุัต ิ(Pre-Approve) โปรดระบ ุCompany ID ………………………………………………………………..  
 

           
 

          

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากดัหรือหางหุนสวนจํากดัหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและทีอ่ยูปรากฏใน “คําขอใช
บริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูล และหนังสือยนิยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระคาสินคาและบริการผานระบบงาน Corporate Group Payment” ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยนิยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  

ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารดําเนินการหกัเงินจากบัญชีเงนิฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคารใหกับหนวยงาน/บริษัท ผูขอเปดบริการ (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปด
บริการ” โดยเปนการหกัเงินเพือ่ชําระคาสนิคาและบริการ และ/หรือหนีส้ินอืน่ใดใหแกผูขอเปดบริการที่ไดระบุไวในคําขอใชบริการนี้ ในลกัษณะ Online Real time โดยขอใหธนาคารทําการผูกบัญชีดังกลาว
ที่ไดแจงไวกับธนาคารตามที่ระบุไวในคําขอใชบริการนี้ กรณผีูขอใชบริการไดมอบอํานาจใหบุคคลที่มีรายชื่อตามหนังสอืแนบเปนผูมีอํานาจในการจัดสงขอมูลอิเลก็ทรอนิกส และเปนผูอนุมัติใหธนาคารหกั
บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และ/หรือบัญชีที่ไดระบุไวในคําขอใชบริการเพื่อนําเงนิเขาบัญชีเงนิฝากของผูขอเปดบริการตามที่ระบุในคาํขอใชบริการนี้ ดังนั้น เม่ือมีการนําสงขอมูลและคําสั่งอนุมัติให
ธนาคารโอนเงินเขาบัญชีเงนิฝากตามรหสัประจําตัวของผูรับมอบอาํนาจของผูขอใชบริการ (Customer ID) แลว ถือวาขอมูลอเิล็กทรอนกิสทีธ่นาคารไดรับเปนอันถกูตองจากนั้นธนาคารจะทําการหักเงนิ
จากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามที่ไดระบุไวในใบคําขอใชบริการ และทําการโอนเขาบัญชีของผูขอเปดบริการ ณ วันที่ผูขอใชบริการไดดําเนนิการทาํรายการ (Transaction) หรือมอบอํานาจใหบุคคล
ที่มีรายชื่อเปนผูทํารายการ ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ในการสมัครขอใชบริการดังกลาว จะตองมีการกาํหนดชื่อแทนหมายเลขบัญช ี(Account Reference) โดยจะใชเปนขอมูลอางอิงในการเขาทํา
รายการในระบบงาน โดยธนาคารจะทําการผกูขอมูลเลขที่บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ซึ่งถือเปนสาระสําคญัในการดาํเนนิการหักบัญชีเงนิฝากธนาคาร เพือ่ชําระคาสนิคาและบรกิาร และ/หรือหนีส้ินอืน่
ใดใหแกผูขอเปดบริการตามที่ไดระบุไว  หากผูขอใชบริการตองการเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดขอมูล จะดําเนนิการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตาง ๆ และแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาตามแบบฟอรมที่ธนาคารกําหนด ไมนอยกวา 1 วัน และดําเนนิการแกไขเปลีย่นแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด  

ในการหักเงินจากบัญชเีงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อชําระภาษีฯ/หนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัทดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่หนวยงาน/บริษัทแจงแก
ธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากของผูขอใชบริการ ตามจํานวนที่ปรากฏตามคําสั่งที่ไดรับจากหนวยงาน/บริษัทหรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนกิสเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการ
ตกลงที่จะดําเนินการเรยีกรองเงินจํานวนดังกลาวจากหนวยงาน/บริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของผู
ขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกหนวยงาน/บริษัทตามจํานวนที่ปรากฏตามคําสั่งที่ไดรับจากหนวยงาน/บริษัทหรือสือ่ขอมูลอเิล็กทรอนิกสทีธ่นาคารไดรับจากหนวยงาน/บริษัทและผูขอใชบริการยอมรับวา
ธนาคารจะหกัเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเม่ือเงินในบัญชมีีเพียงพอในการหกับัญชีในขณะนั้นเทานั้น ในการหักบัญชีเงนิฝากดังกลาว ธนาคารไมจําเปนตองแจงการหักบัญชีแตอยางใด   
ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมบริการชําระคาสนิคาและบริการ ตามอัตราและกาํหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยนิยอม
ในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติม เงื่อนไขและขอกาํหนด รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลีย่นแปลง
ดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วนั หากผูขอใชบริการหรือธนาคารประสงคจะยกเลิกขอใชบริการฉบับนี้ ผูขอใชบริการหรือธนาคารจะแจงใหอีกฝายทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผล 
         ขอความและรายละเอียดในคําขอใชบริการฉบับนีถูกตองตรงตามความจริงทกุประการ และตกลงยนิยอมผกูพันตามเงอืนไขและขอกําหนดทีระบุไวในขอตกลงการใชบริการ CGP รวมทังระเบียบที
ธนาคารกําหนดไวทุกประการ โดยใหถือวาขอมูลการใชบริการ/เงื่อนไข และขอกําหนดในขอตกลงการใชบริการนี้เปนสวนหนึ่งของคําขอใชบริการขางตนดวย หากผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดดังกลาว จนเปนเหตุใหเกิดความเสยีหายใดๆ แกธนาคาร ผูขอใชบริการยนิยอมรับผิดในความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นทุกประการ

 

สวนที ่2 ขอมลูการหกับญัชเีงนิฝากสาํหรบัชาํระคาสนิคาและบรกิาร

สวนที ่3 ขอตกลงการใชบรกิาร 

สวนที ่1 ขอมลูบรกิาร 

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 
ตรวจสอบลายมือชื่อเจาของบัญชแีลวถูกตอง 

 

ลงชื่อ...................................................         

(.......................................................) 

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

 

ลงชื่อ........................................................ 

(..............................................................) 

ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
 

ลงชื่อ...................................................................................................... 

(ตามลายมือชือ่ที่ใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่บริษัท (กรณลีูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูใหความยินยอม ซึ่งไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง

ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................CGP eCustoms.APP – 2012V01 

เฉพาะ 
เจาหนาที่ธนาคาร 

 

บันทึก ......................... 
ตรวจสอบ ................... 

หนา 1 จาก 1 
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Typewriter
ระบุชื่อสาขาธนาคารกรุงไทย
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Typewriter
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