คำขอใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless e-Payment)

รหัสบริษัท
Company Code
รหัสกลุมบริษัท
Group Code

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา
วันที่
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ของธนาคารเพื่อชำระเงินใหแก
ผูรับชำระ และเพื่อประโยชนในการจัดเตรียมขอมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหแกขาพเจาสำหรับใชในการนี้ ขาพเจาขอให
รายละเอียดกับธนาคาร ดังนี้
ขอมูลบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อหมูบาน/อาคาร/หนวยงาน/ตูป.ณ.
เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อผูติดตอ (Contact Point)
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail Address
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..

……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอมูลผูมีอำนาจกระทำการแทน (กรณีผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล)
ชื่อ-สกุล
บัตรประจำตัวประชาชน
อื่นๆ (ระบุ)
ชื่อ-สกุล
บัตรประจำตัวประชาชน
อื่นๆ (ระบุ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

ผูรับชำระ
กรมศุลกากร

อื่นๆ

Profile Name ที่ไดรับจากผูรับชำระ
(ถามี)
ขอมูลบัญชีเงินฝากที่ใชบริการ
บัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
บัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ

ตำแหนง
เลขที่
ตำแหนง
เลขที่

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ตรวจสอบความถูกตอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บาทตอรายการ
บาทตอวัน

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

ลงนาม

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

ลงนาม

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บาทตอรายการ
บาทตอวัน

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ
)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ขอมูลบัญชีเงินฝากที่ใชบริการ
ลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ตรวจสอบความถูกตอง
บัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
บาทตอรายการ
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
บาทตอวัน
ลงนาม
เงื่อนไขการสั่งโอนเงิน
ตัดบัญชีทันที
ยืนยันกอนการตัดบัญชี
อนุมัติตามเงื่อนไขการสั่งโอนเงินกอนการตัดบัญชี
สำหรับผูรับมอบอำนาจใหอนุมัติคำสั่งโอนเงิน (Authorizer)
ผูอนุมัติที่มีระดับต่ำกวาตองทำการอนุมัติกอน
ผูอนุมัติทุกระดับสามารถทำการกอนได
ระดับวงเงินตอรายการ
จำนวนเงิน
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
เงื่อนไขที่ 3
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ ในแตละเงื่อนไขการสั่งโอนเงิน สามารถกำหนดจำนวนผูรับมอบอำนาจใหอนุมัติคำสั่งโอนเงินไดไมเกิน 10 ราย

แจงรายการเรียกเก็บเงินรอยืนยัน/อนุมติไปยัง e-mail ผูเรียกดูรายการ (Viewer)

ตองการ

ไมตองการ

ขาพเจาไดอานขอความในคำขอฯ ฉบับนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสำคัญ
ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ
)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ไมเกิน 1 เดือน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก (กรณีที่นำบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาหักชำระแทนนิติบุคคล)
สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากร (นิติบุคคล)
สำเนาสมุดคูฝาก หรือสำเนาสมุดเช็ค
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรสำคัญอื่นที่ทางราชการออกใหชนิดมีรูปและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
อื่นๆ (ระบุ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำหรับสาขาผูรับคำขอ

เลขที่อางอิง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูรับคำขอ

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ
ผูรับมอบอำนาจของสาขา

…………………………………………………………………………………………………….

รหัสงาน 7023

สำหรับเจาหนาที่ CCM/TS Port of

……………………………………………………………………………………………………..

ผูตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เจาหนาที่ CCM/TS ผูรับคำขอ
ผูอนุมัติคำขอใชบริการ
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เจาหนาที่ CCM/TS ผูรับมอบอำนาจ

วันที่
วันที่

สำหรับศูนยสนับสนุนการธนาคาร
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ผูตรวจสอบลายมือชื่อ ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูบันทึกรายการ
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ลงชือ่ ………………………………………………………………………………………………………….ผูตรวจสอบการบันทึกรายการ
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ขอตกลงการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)

ขาพเจาผูที่มีนามดังปรากฏในคำขอใชบริการดานหนานี้ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ประสงคจะใชบริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” เพื่อชำระคาสินคา/บริการ/
ภาษีอากร ตอผูรับชำระ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 “บริการ Paperless e-Payment” หมายถึง บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) เปนบริการที่ธนาคารจัด
ทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงในการโอนเงินเพื่อชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยผูรับชำระจะเปนผูสงขอมูลการเรียกเก็บเงินมายังธนาคารเพื่อสั่งใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และนำ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับชำระ ตามที่ผูรับชำระไดตกลงไวกับธนาคาร
1.2 “ผูรับชำระ” หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิไดรับชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากรจากผูขอใชบริการ และธนาคารไดลงทะเบียนไวใน
ระบบเพื่อการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
1.3 “ขอมูลการเรียกเก็บเงิน” หมายถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับชำระ สงมายังธนาคารเพื่อสั่งใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการ และนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับชำระ
1.4 “กลุมผูขอใชบริการ” หมายถึง นิติบุคคลที่มรี ายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (ถามี)
1.5 “รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวทีธ่ นาคารกำหนดขึน้ และมอบใหแกผขู อใชบริการ เพือ่ ใชรว มกับรหัสลับแรกเขา เพือ่ เขาสู
บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) และใชรวมกับรหัสลับสวนตัวเพื่อการใชบริการทุกครั้ง
1.6 “รหัสลับแรกเขา” หมายถึง รหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้นและมอบใหแกผูขอใชบริการ เพื่อใชเปนรหัสผานในการเขาสูระบบเพื่อการ
ใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ครั้งแรก
1.7 “รหัสลับสวนตัว” หมายถึง รหัสที่ผูขอใชบริการเปนผูกำหนดขึ้นแทนรหัสลับแรกเขา เพื่อใชเปนรหัสผานในการใชบริการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
1.8 “คำสั่งโอนเงิน” หมายถึง การยืนยันใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามขอมูลการเรียกเก็บเงิน
2. ขอบเขตการใชบริการ
2.1 ผูข อใชบริการขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการ เพือ่ ชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร และ/หรือบรรดาภาระ
ผูกพันตางๆ ใหแกผูรับชำระ ตามจำนวนที่กำหนดไวในขอมูลการเรียกเก็บเงินที่ธนาคารไดรับจากผูรับชำระทันทีที่ธนาคารไดรับ
ขอมูล หรือเมื่อธนาคารไดรับคำสั่งโอนเงิน ตามเงื่อนไขการสั่งโอนเงินที่ใหไวกับธนาคาร
2.2 ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาบรรดาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่ธนาคารไดรับมีความ
ถูกตองทุกประการ
2.3 ผูขอใชบริการตกลงใหผูรับมอบอำนาจเปนผูทำหนาที่ตางๆ ในการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการไดใหขอมูลผูรับมอบอำนาจดังกลาวแกธนาคาร ตามเอกสารแนบ1 [ขอมูลการมอบอำนาจจากผูขอใชบริการ
(ผูชำระ) เพื่อการใชระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)]
ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับผูรับมอบอำนาจดังกลาว ผูขอใชบริการจะแจงใหธนาคารทราบเปน
ลายลักษณอักษรตามวิธีที่ธนาคารกำหนด
2.4 ผูขอใชบริการรับทราบวาในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร และ/หรือบรรดา
ภาระผูกพันตางๆ ใหแกผูรับชำระ หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเงินที่ผูรับชำระแจงแกธนาคารไมถูกตองหรือมีความเสียหาย
หรือผิดพลาดใดๆ และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจำนวนเงินที่ปรากฏในขอมูลการเรียกเก็บ
เงินที่ธนาคารไดรับเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวกับผูรับชำระโดยตรง ทั้งนี้ ผูขอ
ใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองธนาคารใหชดใชเงินที่ธนาคารไดหักจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ
2.5 ในกรณีทธ่ี นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกผรู บั ชำระ
นั้น ไดกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แกธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกธนาคารทุกประการโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2.6 ผูข อใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการ ก็ตอ เมือ่ มีเงินในบัญชีเพียงพอ และตรงตามเงือ่ นไข
การสัง่ โอนเงินทีใ่ หไวกบั ธนาคารเทานัน้ แตในกรณีทธ่ี นาคารไดจา ยเงินจากบัญชีไปเปนจำนวนเงินเกินกวายอดเงินคงเหลือในบัญชี
หรือเกินกวาวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีของผูขอใชบริการไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาธนาคารไดกระทำไปเพื่ออำนวยความสะดวก
แกผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมชดใชเงินสวนที่เกินบัญชีหรือเกินวงเงินคืนใหธนาคารจนครบถวนพรอมดวยดอกเบี้ยหรือ
ดอกเบี้ยทบตนแลวแตกรณี ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารไดประกาศใหเรียกเก็บจากลูกคาเบิกเงินเกินบัญชีหรือเกินวงเงินชั่วคราวของ
ธนาคารในขณะนัน้ และหากธนาคารไดประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ดังกลาว ผูข อใชบริการยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบีย้ ที่
ธนาคารประกาศบังคับใหมไดทนั ทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ไปโดยธนาคารจะแจงโดยการปดประกาศไวในทีเ่ ปดเผย ณ ทีท่ ำการ
ของธนาคาร
2.7 ผูขอใชบริการตกลงวาธนาคารมีสิทธิที่จะไมแจงผลการหักบัญชีเงินฝาก เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบผลรายการดังกลาว
ไดจากสมุดคูฝาก (Passbook) หรือรายการเคลื่อนไหวบัญชี (Statement)
2.8 ผูข อใชบริการรับทราบวา ในการเขาสูบ ริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ผูข อใชบริการจะตองใชรหัส
ประจำตัว ควบคูก บั รหัสลับสวนตัว ประกอบกับวิธกี ารตามทีธ่ นาคารกำหนด และผูข อใชบริการตกลงวา หากมีบคุ คลอืน่ นอกเหนือ
จากผูร บั มอบอำนาจตามขอ 2.3 นำรหัสประจำตัวและรหัสลับสวนตัวไปใชในการเขาสูบ ริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless
e-Payment) ไมวา จะไดรบั ความยินยอมจากผูข อใชบริการหรือไมกต็ าม ใหถอื วาเปนการกระทำของผูข อใชบริการเองและมีผล
ผูกพันผูข อใชบริการ
2.9 ในกรณีที่มีผูขอใชบริการมากกวา 1 รายในกลุมผูขอใชบริการ มอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจคนเดียวกัน และไดขอออกรหัส
ประจำตัวและรหัสลับแรกเขาเพียงรหัสเดียว ใหรหัสดังกลาวนั้นสามารถใชไดกับการใชระบบของผูขอใชบริการทุกรายในกลุมผู
ขอใชบริการที่มอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจคนเดียวกัน โดยธนาคารจะสงรหัสดังกลาวไปยังผูรับมอบอำนาจตามรายละเอียดที่
ระบุในเอกสารแนบ 1
ลงชื่อ
ผูขอใชบริการ
(
)
/2.10 ในกรณี
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2.10 ในกรณีที่ผูขอใชบริการแจงเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ใหหักชำระคาบริการ หรือธนาคารเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีใหสอดคลอง
กับระบบงานของธนาคาร คำขอใชบริการฉบับนีย้ งั คงมีผลใชบงั คับสำหรับบัญชีเงินฝากหรือหมายเลขบัญชีเงินฝากทีไ่ ดเปลีย่ นแปลง
นั้นๆ ดวยทุกประการ
2.11 การขอใหหกั บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมผี ลใชบงั คับนับแตวนั ทีร่ ะบุไวขา งตน และใหมผี ลใชบงั คับตอไปจนกวาผูข อใชบริการ
จะเพิกถอน โดยทำเปนหนังสือแจงใหธนาคารทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
2.12 ในกรณีที่ผูขอใชบริการตองการสงคำสั่งโอนเงินดวยตนเอง ธนาคารจะเก็บขอมูลการเรียกเก็บเงินไว ตามระยะเวลาที่ผูรับชำระ
กำหนด นับจากวันที่ธนาคารไดรับขอมูลการเรียกเก็บเงิน
3. คาธรรมเนียม
3.1 ธนาคารจะหักคาธรรมเนียมการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ทันทีที่ธนาคารดำเนินการโอนเงิน
เพื่อชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากรแลว
3.2 ธนาคารจะรวบรวมคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายในแตละเดือน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูขอใชบริการโดยอัตโนมัติในตนเดือน
ถัดจากเดือนที่ชำระคาธรรมเนียม
3.3 ผูข อใชบริการทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล ตกลงมอบอำนาจโดยขอตกลงนีใ้ หธนาคารเปนผูด ำเนินการหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ า ยของคาธรรมเนียม
ตามคำขอใชบริการนี้ และยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และนำสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายแทนผูขอใชบริการโดยธนาคาร
ไมจำเปนตองจัดทำหลักฐาน หรือเอกสารใดที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามที่ไดรับมอบอำนาจนอกเหนือไปจากการระบุขอความ
เพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงินของคาธรรมเนียมโดยมีสาระสำคัญวา ธนาคารไดดำเนินการหักภาษีเงินได ณ ที่จายแทนผูขอใชบริการ
และจะดำเนินการนำสงภาษีดังกลาวตอกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงและยินยอมผูกพัน
ตามการดำเนินการที่ธนาคารไดกระทำไปภายใตขอบเขตที่ไดรับมอบอำนาจทุกประการโดยไมตัดสิทธิธนาคารที่จะยกเลิกการรับ
มอบอำนาจในเรื่องดังกลาวในภายหนา
4. ขอยกเวนความรับผิด
4.1 ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวา รหัสลับแรกเขาและรหัสลับสวนตัวถือเปนความลับและจะไมเปดเผยใหผูใดลวงรูยกเวนผูมี
สิทธิตามสัญญานี้ ในกรณีที่รหัสลับแรกเขาหรือรหัสลับสวนตัวสูญหาย ถูกขโมย หรือมีผูอื่นนอกเหนือจากผูมีสิทธิตามสัญญานี้
ลวงรู ใหเปนหนาที่ของผูขอใชบริการที่จะแจงใหธนาคารทราบทันที เพื่อดำเนินการยกเลิกรหัสดังกลาวหรือเพิกถอนการใชงาน
แลวแตกรณี ตามวิธีที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ผูขอใชบริการ ตกลงวาธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกรหัสหรือเพิกถอนการใชงานดังกลาวนั้น
4.2 ผูขอใชบริการตกลงวา ธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังตอไปนี้
4.2.1 ธนาคารไมดำเนินการตามขอมูลการชำระเงินที่ไดรับจากผูรับชำระ เนื่องจากเงินในบัญชีมีไมเพียงพอ หรือธนาคารยังไมได
รับคำสั่งโอนเงิน (สำหรับผูขอใชบริการที่เลือกสงคำสั่งโอนเงินดวยตนเอง)
4.2.2 มีการใชรหัสประจำตัวควบคูกับรหัสลับสวนตัว ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด ไมวา จะเปนการกระทำของผูขอใชบริการเอง
หรือการกระทำของบุคคลอื่น
4.2.3 ธนาคารไมสามารถใหบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ไดเปนการชัว่ คราว เนือ่ งจากความผิดพลาด
หรือขอบกพรองของระบบอินเทอรเน็ต ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ หรือกรณีเหตุสุดวิสัย
4.2.4 ความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
4.2.5 การไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงระหวางผูขอใชบริการกับผูรับชำระ
5. การแกไขเพิ่มเติมและการบอกเลิกสัญญา
5.1 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม รวมทั้งขอกำหนดและเงื่อนไขใดๆ
ในคำขอนี้ได โดยแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา 30 วัน ที่ www.bangkokbank.com หรือปดประกาศไวที่สำนักงาน/สาขา
ของธนาคาร หากผูขอใชบริการมิไดทักทวงแกธนาคารเปนลายลักษณอักษรภายในเวลาอันสมควร ใหถือวาผูขอใชบริการตกลง
ยินยอมผูกพันตามคาธรรมเนียม ขอกำหนดหรือเงื่อนไขที่แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูขอใชบริการมีสิทธิแจงยกเลิกการใชบริการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) นี้ทันที
5.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดผูขอใชบริการในเอกสารแนบ 2 ผูขอใชบริการมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนหนังสือใหธนาคารทราบ โดยจัดทำเอกสารซึ่งมีรายชื่อผูขอใชบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวนั้นแนบมาพรอมหนังสือดังกลาว
ซึ่งลงนามโดยผูขอใชบริการ และตกลงใหเอกสารดังกลาวเปนเอกสารแทนเอกสารแนบ 2 เดิม นอกจากนี้ เฉพาะผูขอใชบริการที่
ประสงคเขารวมกลุมบริษัท หรือออกจากกลุมบริษัท ยังมีหนาที่ตองแจงบริษัทอื่นในกลุมบริษัท ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวของตนดวย
ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการมิไดปฏิบัติหนาที่ของผูขอใชบริการตามวรรคกอน ผูขอใชบริการตกลงวาจะ
รวมกันกับผูขอใชบริการรายอื่นในกลุมผูขอใชบริการรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว และจะไมเรียกรองใหธนาคารตองรับผิด
แตอยางใด
5.3 ในกรณีที่ผูขอใชบริการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวกับการใชบริการนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส เชน การขอใชบริการ การเปลี่ยนแปลงการ
ใชบริการ เปนตน ผูขอใชบริการตกลงใหขอตกลงการใชบริการนี้มีผลใชบังคับกับการขอใช หรือเปลี่ยนแแปลงการใชบริการดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกสดังกลาวดวย
5.4 ในกรณีอื่นๆ นอกจากการยกเลิกการขอใชบริการตามขอ 5.1 คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได
โดยแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร ไมนอยกวา 30 วัน
5.5 ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะบอกเลิกขอตกลง
ฉบับนี้ไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาแตอยางใด
อากรแสตมป
30 บาท

ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ
)
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ตัวอย่าง
คำขอใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless e-Payment)

รหัสบริษัท
Company Code
รหัสกลุมบริษัท
Group Code

E X P O R T

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา สุนทรโกษา
วันที่ 2 4 0 6 2 5 6 2
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ของธนาคารเพื่อชำระเงินใหแก
ผูรับชำระ และเพื่อประโยชนในการจัดเตรียมขอมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหแกขาพเจาสำหรับใชในการนี้ ขาพเจาขอให
รายละเอียดกับธนาคาร ดังนี้
ขอมูลบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0 1 0 5 5 3 6 0 8 8 8 8 1
ชื่อ (ภาษาไทย) บริษัท ส่งออก จํากัด
(ภาษาอังกฤษ) E X P O R T C O M P A N Y L I M I T E D
ชื่อหมูบาน/อาคาร/หนวยงาน/ตูป.ณ.
เลขที่ 999
หมูที่ 1
พระราม 4
คลองตัน
ตรอก/ซอย วัดประชา
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10900
0-2222-4567
โทรศัพท
โทรสาร 0-2222-4568
ชื่อผูติดตอ (Contact Point) นายรักงาน เป็ นทีส่ ดุ
0-2222-4567
โทรศัพท
โทรสาร 0-2222-4568
E-mail Address RUK99@EXPORT.COM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..

……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอมูลผูมีอำนาจกระทำการแทน (กรณีผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล)
ชื่อ-สกุล นายบริหาร รักความดี
บัตรประจำตัวประชาชน
อื่นๆ (ระบุ)
ชื่อ-สกุล MR. KOH JOHUNA
บัตรประจำตัวประชาชน
อื่นๆ (ระบุ) PASSPORT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

ผูรับชำระ
กรมศุลกากร

อื่นๆ

Profile Name ที่ไดรับจากผูรับชำระ
(ถามี)
ขอมูลบัญชีเงินฝากที่ใชบริการ
บัญชีเงินฝากเลขที่ 2 1 8 3
ชื่อบัญชี บริษัท ส่งออก จํากัด
100,000
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ 1,000,000
บัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ

ตำแหนง
เลขที่ 3
ตำแหนง
เลขที่ A

…………………กรรมการผู
…………………………………้จั…ด
……การ
…………………………………………………………………………….

1 0 1 4 2 8 5 0 0 0 1 3

………………กรรมการผู
…………………………………้จั…ด
……การ
……………………………………………………………………………….

1 0 1 4 3 7 0 5

……การท่
………………า
……เรื
……อ
……แห่
…………ง…ประเทศไทย
………………………………………………………………………………….

0 1 2 3 4

ลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม

5

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ตรวจสอบความถูกตอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บาทตอรายการ
บาทตอวัน

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

ลงนาม

…………นายบริ
……………………ห
……าร
…………รั…ก
……ความดี
……………………………

…………………………………………………………………………………….

ลงนาม

……………MR.
………………KOH
…………………JOHUNA
……………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บาทตอรายการ
บาทตอวัน

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ
)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(

นายบริหาร รักความดี และ MR. KOH JOHUNA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SFKD 094-5 (4-08/58 E)

หน้า 1/4

020150

คำขอใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless e-Payment)

ขอมูลบัญชีเงินฝากที่ใชบริการ
ลายมือชื่อผูมีอำนาจลงนาม สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ตรวจสอบความถูกตอง
บัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่อบัญชี
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
บาทตอรายการ
จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ
บาทตอวัน
ลงนาม
เงื่อนไขการสั่งโอนเงิน เลือกได ้เฉพาะตัดบัญชีทนั ทีเท่านัน้
ตัดบัญชีทันที
ยืนยันกอนการตัดบัญชี
อนุมัติตามเงื่อนไขการสั่งโอนเงินกอนการตัดบัญชี
สำหรับผูรับมอบอำนาจใหอนุมัติคำสั่งโอนเงิน (Authorizer)
ผูอนุมัติที่มีระดับต่ำกวาตองทำการอนุมัติกอน
ผูอนุมัติทุกระดับสามารถทำการกอนได
ระดับวงเงินตอรายการ
จำนวนเงิน
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
เงื่อนไขที่ 3
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ ในแตละเงื่อนไขการสั่งโอนเงิน สามารถกำหนดจำนวนผูรับมอบอำนาจใหอนุมัติคำสั่งโอนเงินไดไมเกิน 10 ราย

แจงรายการเรียกเก็บเงินรอยืนยัน/อนุมติไปยัง e-mail ผูเรียกดูรายการ (Viewer)

ตองการ

ไมตองการ

ขาพเจาไดอานขอความในคำขอฯ ฉบับนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสำคัญ
ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ
)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(

……………………………………………………………………………………………………………นายบริ
……………………ห
………าร
………รั…ก
……ความดี
…………………………และ
……………MR.
…………………KOH
………………JOHUNA
…………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ไมเกิน 1 เดือน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก (กรณีที่นำบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาหักชำระแทนนิติบุคคล)
สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากร (นิติบุคคล)
สำเนาสมุดคูฝาก หรือสำเนาสมุดเช็ค
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรสำคัญอื่นที่ทางราชการออกใหชนิดมีรูปและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
อื่นๆ (ระบุ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำหรับสาขาผูรับคำขอ

เลขที่อางอิง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูรับคำขอ

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ
ผูรับมอบอำนาจของสาขา

…………………………………………………………………………………………………….

รหัสงาน 7023

สำหรับเจาหนาที่ CCM/TS Port of

……………………………………………………………………………………………………..

ผูตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เจาหนาที่ CCM/TS ผูรับคำขอ
ผูอนุมัติคำขอใชบริการ
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เจาหนาที่ CCM/TS ผูรับมอบอำนาจ

วันที่
วันที่

สำหรับศูนยสนับสนุนการธนาคาร
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ผูตรวจสอบลายมือชื่อ ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผูบันทึกรายการ
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………..ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ลงชือ่ ………………………………………………………………………………………………………….ผูตรวจสอบการบันทึกรายการ
SFKD 094-5 (4-07/58 E)

หน้า 2/4

020150

ขอตกลงการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)

ขาพเจาผูที่มีนามดังปรากฏในคำขอใชบริการดานหนานี้ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ประสงคจะใชบริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” เพื่อชำระคาสินคา/บริการ/
ภาษีอากร ตอผูรับชำระ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 “บริการ Paperless e-Payment” หมายถึง บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) เปนบริการที่ธนาคารจัด
ทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงในการโอนเงินเพื่อชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยผูรับชำระจะเปนผูสงขอมูลการเรียกเก็บเงินมายังธนาคารเพื่อสั่งใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และนำ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับชำระ ตามที่ผูรับชำระไดตกลงไวกับธนาคาร
1.2 “ผูรับชำระ” หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิไดรับชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากรจากผูขอใชบริการ และธนาคารไดลงทะเบียนไวใน
ระบบเพื่อการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
1.3 “ขอมูลการเรียกเก็บเงิน” หมายถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับชำระ สงมายังธนาคารเพื่อสั่งใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการ และนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับชำระ
1.4 “กลุมผูขอใชบริการ” หมายถึง นิติบุคคลที่มรี ายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (ถามี)
1.5 “รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวทีธ่ นาคารกำหนดขึน้ และมอบใหแกผขู อใชบริการ เพือ่ ใชรว มกับรหัสลับแรกเขา เพือ่ เขาสู
บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) และใชรวมกับรหัสลับสวนตัวเพื่อการใชบริการทุกครั้ง
1.6 “รหัสลับแรกเขา” หมายถึง รหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้นและมอบใหแกผูขอใชบริการ เพื่อใชเปนรหัสผานในการเขาสูระบบเพื่อการ
ใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ครั้งแรก
1.7 “รหัสลับสวนตัว” หมายถึง รหัสที่ผูขอใชบริการเปนผูกำหนดขึ้นแทนรหัสลับแรกเขา เพื่อใชเปนรหัสผานในการใชบริการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
1.8 “คำสั่งโอนเงิน” หมายถึง การยืนยันใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามขอมูลการเรียกเก็บเงิน
2. ขอบเขตการใชบริการ
2.1 ผูข อใชบริการขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการ เพือ่ ชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร และ/หรือบรรดาภาระ
ผูกพันตางๆ ใหแกผูรับชำระ ตามจำนวนที่กำหนดไวในขอมูลการเรียกเก็บเงินที่ธนาคารไดรับจากผูรับชำระทันทีที่ธนาคารไดรับ
ขอมูล หรือเมื่อธนาคารไดรับคำสั่งโอนเงิน ตามเงื่อนไขการสั่งโอนเงินที่ใหไวกับธนาคาร
2.2 ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาบรรดาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่ธนาคารไดรับมีความ
ถูกตองทุกประการ
2.3 ผูขอใชบริการตกลงใหผูรับมอบอำนาจเปนผูทำหนาที่ตางๆ ในการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
ทั้งนี้ ผูขอใชบริการไดใหขอมูลผูรับมอบอำนาจดังกลาวแกธนาคาร ตามเอกสารแนบ1 [ขอมูลการมอบอำนาจจากผูขอใชบริการ
(ผูชำระ) เพื่อการใชระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)]
ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับผูรับมอบอำนาจดังกลาว ผูขอใชบริการจะแจงใหธนาคารทราบเปน
ลายลักษณอักษรตามวิธีที่ธนาคารกำหนด
2.4 ผูขอใชบริการรับทราบวาในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร และ/หรือบรรดา
ภาระผูกพันตางๆ ใหแกผูรับชำระ หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเงินที่ผูรับชำระแจงแกธนาคารไมถูกตองหรือมีความเสียหาย
หรือผิดพลาดใดๆ และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจำนวนเงินที่ปรากฏในขอมูลการเรียกเก็บ
เงินที่ธนาคารไดรับเรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวกับผูรับชำระโดยตรง ทั้งนี้ ผูขอ
ใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองธนาคารใหชดใชเงินที่ธนาคารไดหักจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ
2.5 ในกรณีทธ่ี นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากร และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกผรู บั ชำระ
นั้น ไดกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แกธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกธนาคารทุกประการโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2.6 ผูข อใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการ ก็ตอ เมือ่ มีเงินในบัญชีเพียงพอ และตรงตามเงือ่ นไข
การสัง่ โอนเงินทีใ่ หไวกบั ธนาคารเทานัน้ แตในกรณีทธ่ี นาคารไดจา ยเงินจากบัญชีไปเปนจำนวนเงินเกินกวายอดเงินคงเหลือในบัญชี
หรือเกินกวาวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีของผูขอใชบริการไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาธนาคารไดกระทำไปเพื่ออำนวยความสะดวก
แกผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมชดใชเงินสวนที่เกินบัญชีหรือเกินวงเงินคืนใหธนาคารจนครบถวนพรอมดวยดอกเบี้ยหรือ
ดอกเบี้ยทบตนแลวแตกรณี ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารไดประกาศใหเรียกเก็บจากลูกคาเบิกเงินเกินบัญชีหรือเกินวงเงินชั่วคราวของ
ธนาคารในขณะนัน้ และหากธนาคารไดประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ดังกลาว ผูข อใชบริการยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบีย้ ที่
ธนาคารประกาศบังคับใหมไดทนั ทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ไปโดยธนาคารจะแจงโดยการปดประกาศไวในทีเ่ ปดเผย ณ ทีท่ ำการ
ของธนาคาร
2.7 ผูขอใชบริการตกลงวาธนาคารมีสิทธิที่จะไมแจงผลการหักบัญชีเงินฝาก เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบผลรายการดังกลาว
ไดจากสมุดคูฝาก (Passbook) หรือรายการเคลื่อนไหวบัญชี (Statement)
2.8 ผูข อใชบริการรับทราบวา ในการเขาสูบ ริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ผูข อใชบริการจะตองใชรหัส
ประจำตัว ควบคูก บั รหัสลับสวนตัว ประกอบกับวิธกี ารตามทีธ่ นาคารกำหนด และผูข อใชบริการตกลงวา หากมีบคุ คลอืน่ นอกเหนือ
จากผูร บั มอบอำนาจตามขอ 2.3 นำรหัสประจำตัวและรหัสลับสวนตัวไปใชในการเขาสูบ ริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless
e-Payment) ไมวา จะไดรบั ความยินยอมจากผูข อใชบริการหรือไมกต็ าม ใหถอื วาเปนการกระทำของผูข อใชบริการเองและมีผล
ผูกพันผูข อใชบริการ
2.9 ในกรณีที่มีผูขอใชบริการมากกวา 1 รายในกลุมผูขอใชบริการ มอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจคนเดียวกัน และไดขอออกรหัส
ประจำตัวและรหัสลับแรกเขาเพียงรหัสเดียว ใหรหัสดังกลาวนั้นสามารถใชไดกับการใชระบบของผูขอใชบริการทุกรายในกลุมผู
ขอใชบริการที่มอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจคนเดียวกัน โดยธนาคารจะสงรหัสดังกลาวไปยังผูรับมอบอำนาจตามรายละเอียดที่
ระบุในเอกสารแนบ 1
ลงชื่อ
ผูขอใชบริการ
นายบริหาร รักความดี และ MR. KOH JOHUNA
(
)
/2.10 ในกรณี
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2.10 ในกรณีที่ผูขอใชบริการแจงเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ใหหักชำระคาบริการ หรือธนาคารเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีใหสอดคลอง
กับระบบงานของธนาคาร คำขอใชบริการฉบับนีย้ งั คงมีผลใชบงั คับสำหรับบัญชีเงินฝากหรือหมายเลขบัญชีเงินฝากทีไ่ ดเปลีย่ นแปลง
นั้นๆ ดวยทุกประการ
2.11 การขอใหหกั บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมผี ลใชบงั คับนับแตวนั ทีร่ ะบุไวขา งตน และใหมผี ลใชบงั คับตอไปจนกวาผูข อใชบริการ
จะเพิกถอน โดยทำเปนหนังสือแจงใหธนาคารทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
2.12 ในกรณีที่ผูขอใชบริการตองการสงคำสั่งโอนเงินดวยตนเอง ธนาคารจะเก็บขอมูลการเรียกเก็บเงินไว ตามระยะเวลาที่ผูรับชำระ
กำหนด นับจากวันที่ธนาคารไดรับขอมูลการเรียกเก็บเงิน
3. คาธรรมเนียม
3.1 ธนาคารจะหักคาธรรมเนียมการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ทันทีที่ธนาคารดำเนินการโอนเงิน
เพื่อชำระคาสินคา/บริการ/ภาษีอากรแลว
3.2 ธนาคารจะรวบรวมคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายในแตละเดือน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูขอใชบริการโดยอัตโนมัติในตนเดือน
ถัดจากเดือนที่ชำระคาธรรมเนียม
3.3 ผูข อใชบริการทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล ตกลงมอบอำนาจโดยขอตกลงนีใ้ หธนาคารเปนผูด ำเนินการหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ า ยของคาธรรมเนียม
ตามคำขอใชบริการนี้ และยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และนำสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายแทนผูขอใชบริการโดยธนาคาร
ไมจำเปนตองจัดทำหลักฐาน หรือเอกสารใดที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามที่ไดรับมอบอำนาจนอกเหนือไปจากการระบุขอความ
เพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงินของคาธรรมเนียมโดยมีสาระสำคัญวา ธนาคารไดดำเนินการหักภาษีเงินได ณ ที่จายแทนผูขอใชบริการ
และจะดำเนินการนำสงภาษีดังกลาวตอกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงและยินยอมผูกพัน
ตามการดำเนินการที่ธนาคารไดกระทำไปภายใตขอบเขตที่ไดรับมอบอำนาจทุกประการโดยไมตัดสิทธิธนาคารที่จะยกเลิกการรับ
มอบอำนาจในเรื่องดังกลาวในภายหนา
4. ขอยกเวนความรับผิด
4.1 ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวา รหัสลับแรกเขาและรหัสลับสวนตัวถือเปนความลับและจะไมเปดเผยใหผูใดลวงรูยกเวนผูมี
สิทธิตามสัญญานี้ ในกรณีที่รหัสลับแรกเขาหรือรหัสลับสวนตัวสูญหาย ถูกขโมย หรือมีผูอื่นนอกเหนือจากผูมีสิทธิตามสัญญานี้
ลวงรู ใหเปนหนาที่ของผูขอใชบริการที่จะแจงใหธนาคารทราบทันที เพื่อดำเนินการยกเลิกรหัสดังกลาวหรือเพิกถอนการใชงาน
แลวแตกรณี ตามวิธีที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ผูขอใชบริการ ตกลงวาธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกรหัสหรือเพิกถอนการใชงานดังกลาวนั้น
4.2 ผูขอใชบริการตกลงวา ธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังตอไปนี้
4.2.1 ธนาคารไมดำเนินการตามขอมูลการชำระเงินที่ไดรับจากผูรับชำระ เนื่องจากเงินในบัญชีมีไมเพียงพอ หรือธนาคารยังไมได
รับคำสั่งโอนเงิน (สำหรับผูขอใชบริการที่เลือกสงคำสั่งโอนเงินดวยตนเอง)
4.2.2 มีการใชรหัสประจำตัวควบคูกับรหัสลับสวนตัว ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด ไมวา จะเปนการกระทำของผูขอใชบริการเอง
หรือการกระทำของบุคคลอื่น
4.2.3 ธนาคารไมสามารถใหบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) ไดเปนการชัว่ คราว เนือ่ งจากความผิดพลาด
หรือขอบกพรองของระบบอินเทอรเน็ต ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ หรือกรณีเหตุสุดวิสัย
4.2.4 ความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment)
4.2.5 การไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงระหวางผูขอใชบริการกับผูรับชำระ
5. การแกไขเพิ่มเติมและการบอกเลิกสัญญา
5.1 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม รวมทั้งขอกำหนดและเงื่อนไขใดๆ
ในคำขอนี้ได โดยแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา 30 วัน ที่ www.bangkokbank.com หรือปดประกาศไวที่สำนักงาน/สาขา
ของธนาคาร หากผูขอใชบริการมิไดทักทวงแกธนาคารเปนลายลักษณอักษรภายในเวลาอันสมควร ใหถือวาผูขอใชบริการตกลง
ยินยอมผูกพันตามคาธรรมเนียม ขอกำหนดหรือเงื่อนไขที่แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูขอใชบริการมีสิทธิแจงยกเลิกการใชบริการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless e-Payment) นี้ทันที
5.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดผูขอใชบริการในเอกสารแนบ 2 ผูขอใชบริการมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนหนังสือใหธนาคารทราบ โดยจัดทำเอกสารซึ่งมีรายชื่อผูขอใชบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวนั้นแนบมาพรอมหนังสือดังกลาว
ซึ่งลงนามโดยผูขอใชบริการ และตกลงใหเอกสารดังกลาวเปนเอกสารแทนเอกสารแนบ 2 เดิม นอกจากนี้ เฉพาะผูขอใชบริการที่
ประสงคเขารวมกลุมบริษัท หรือออกจากกลุมบริษัท ยังมีหนาที่ตองแจงบริษัทอื่นในกลุมบริษัท ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวของตนดวย
ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการมิไดปฏิบัติหนาที่ของผูขอใชบริการตามวรรคกอน ผูขอใชบริการตกลงวาจะ
รวมกันกับผูขอใชบริการรายอื่นในกลุมผูขอใชบริการรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว และจะไมเรียกรองใหธนาคารตองรับผิด
แตอยางใด
5.3 ในกรณีที่ผูขอใชบริการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวกับการใชบริการนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส เชน การขอใชบริการ การเปลี่ยนแปลงการ
ใชบริการ เปนตน ผูขอใชบริการตกลงใหขอตกลงการใชบริการนี้มีผลใชบังคับกับการขอใช หรือเปลี่ยนแแปลงการใชบริการดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกสดังกลาวดวย
5.4 ในกรณีอื่นๆ นอกจากการยกเลิกการขอใชบริการตามขอ 5.1 คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได
โดยแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร ไมนอยกวา 30 วัน
5.5 ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในขอตกลงฉบับนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะบอกเลิกขอตกลง
ฉบับนี้ไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาแตอยางใด
อากรแสตมป
30 บาท

ลงชื่อ

ผูขอใชบริการ
)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(

…………………………………………………………………นายบริ
……………………ห
……าร
…………รั…ก
……ความดี
………………………และ
………………MR.
………………KOH
…………………JOHUNA
…………………………………………………………………………………………………………………………..

หน้า 4/4

(เอกสารแนบ 1)
ขอ้ มูลการมอบอำนาจจากผูข้ อใชบ้ ริการ (ผูช้ ำระ)
เพื่อการใชร้ ะบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless e-Payment)
กรณีตองการให
อ้ งการใหธนาคารออกรหั
ธ้ นาคารออกรหัสประจำตัวและรหัสลับแรกเขา้

วันที่
ชื่อผูขอใชบริการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลผูรับมอบอำนาจเพื่อการใชระบบ
ชื่อผูรับมอบอำนาจ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หนวยงาน
โทรศัพท
E-Mail Address
บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่
ขอมูลเกี่ยวกับรหัสประจำตัวและรหัสลับสวนตัวในการใชบริการของผูรับมอบอำนาจ
สงรหัสประจำตัวทาง
E-Mail
ไปรษณีย
90 วัน
อายุของรหัสลับสวนตัว
30 วัน
ระบบจะล็อค หากระบุรหัสลับสวนตััวผิด
3 ครั้ง
5 ครั้ง
หนาที่ของผูรับมอบอำนาจ (ระบุได 1 ประเภท)
เปนผูรับมอบอำนาจใหดูขอมูลการชำระเงิน (Viewer)
เปนผูรับมอบอำนาจใหยืนยันคำสั่งโอนเงิน (Releaser)
เปนผูรับมอบอำนาจใหอนุมัติคำสั่งโอนเงิน (Authorizer)
เปนประเภท (ระบุได 1 ประเภท)
A สูงที่สุด
B สูง
C ปานกลาง
C ปานกลาง
D ต่ำ
ปฏิบัติงานแทนผูมีอำนาจต่ำกวา B สูง
วงเงินที่ไดรับตอรายการ
วงเงินรวมตอวันที่ไดรับตอบัญชี
บัญชีเลขที่ี
จำนวน
บัญชีเลขที่ี
จำนวน
จำนวน
บัญชีเลขที่ี
วงเงินที่ไดรับตอวัน (รวมทุกบัญชี)
รับ e-mail แจงเตือนรายการเรียกเก็บเงินรอยืนยัน/อนุมัติ
ตองการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันหมดอายุ

………………………………………………………………………….

D ต่ำ
E ต่ำที่สุด

E ต่ำที่สุด

Z พิเศษ

บาท

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

บาท
บาท
บาท
บาท

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อากรแสตมป
30 บาท ลงชื่อ

(

NFKD 006-2 (1-12/57)

ไมตองการ
ผูขอใชบริการ
)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลายมือชื่อตามคำขอใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส Paperless e-Payment)

ตัวอย่าง

(เอกสารแนบ 1)
ขอ้ มูลการมอบอำนาจจากผูข้ อใชบ้ ริการ (ผูช้ ำระ)
เพื่อการใชร้ ะบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless e-Payment)
กรณีตองการให
อ้ งการใหธนาคารออกรหั
ธ้ นาคารออกรหัสประจำตัวและรหัสลับแรกเขา้

วันที่

2 4

0 6

2 5 6 2

ชื่อผูขอใชบริการ

………………………บริ
………ษ
……ั ท
………ส่
……ง
……ออก
………………จํ
……า…กั
……ด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลผูรับมอบอำนาจเพื่อการใชระบบ
ชื่อผูรับมอบอำนาจ
(ภาษาไทย) นางสาวแสนสวย สุขกองโต
(ภาษาอังกฤษ) S A N S U A I S U K K O N G T O
หนวยงาน การเงินและการบัญชี
โทรศัพท 0-2222-7894
E-Mail Address SANSUAI@EXPORT.COM
บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ 3 1 0 1 4 5 7 9 8 1 1 0 0 วันหมดอายุ 5 กันยายน 2565
ขอมูลเกี่ยวกับรหัสประจำตัวและรหัสลับสวนตัวในการใชบริการของผูรับมอบอำนาจ
สงรหัสประจำตัวทาง
E-Mail
ไปรษณีย
90 วัน
อายุของรหัสลับสวนตัว
30 วัน
ระบบจะล็อค หากระบุรหัสลับสวนตััวผิด
3 ครั้ง
5 ครั้ง
หนาที่ของผูรับมอบอำนาจ (ระบุได 1 ประเภท)
เปนผูรับมอบอำนาจใหดูขอมูลการชำระเงิน (Viewer)
เปนผูรับมอบอำนาจใหยืนยันคำสั่งโอนเงิน (Releaser)
เปนผูรับมอบอำนาจใหอนุมัติคำสั่งโอนเงิน (Authorizer)
เปนประเภท (ระบุได 1 ประเภท)
A สูงที่สุด
B สูง
C ปานกลาง
D ต่ำ
E ต่ำที่สุด
Z พิเศษ
E ต่ำที่สุด
C ปานกลาง
D ต่ำ
ปฏิบัติงานแทนผูมีอำนาจต่ำกวา B สูง
บาท
วงเงินที่ไดรับตอรายการ
วงเงินรวมตอวันที่ไดรับตอบัญชี
บาท
บัญชีเลขที่ี
จำนวน
บัญชีเลขที่ี
จำนวน
บาท
จำนวน
บัญชีเลขที่ี
บาท
บาท
วงเงินที่ไดรับตอวัน (รวมทุกบัญชี)
รับ e-mail แจงเตือนรายการเรียกเก็บเงินรอยืนยัน/อนุมัติ
ตองการ
ไมตองการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อากรแสตมป
30 บาท ลงชื่อ

(

NFKD 006-2 (1-12/57)

ผูขอใชบริการ
)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………นายบริ
……………………ห
……าร
………รั
……ก
……ความดี
………………………และ
………………MR.
………………KOH
…………………JOHUNA
……………………………………………………………………………………………………..

(ลายมือชื่อตามคำขอใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส Paperless e-Payment)

