(บริการ Direct Approve)
สมัครใหม่
แก้ไขข้อมูล เลขที่บญ
ั ชีเดิม

สาหรับเจ้าหน้าที่ทางทะเบียน

หนังสื อยินยอมให้ กันเงินและหั กเงินจากบัญชีเงินฝาก
เขียนที่ ______________________________________________________
วันที่ ___ เดือน ____________________ พ.ศ.________
เรี ยน ผูจ้ ดั การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ / สาขา ____________________
ข้าพเจ้า _______________________________________________________________ เลขที่บตั รประชาชน _________________________
เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / เดินสะพัด หมายเลขบัญชี (10 หลัก) ...
.....
.................... ชื่อบัญชี ________________________
(ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บัญชีเงินฝาก”) สถานที่ติดต่อ ชื่อหมู่บา้ น/อาคาร/หน่วยงาน/ ตู ้ ป.ณ _________ เลขที่ _________________ หมู่ที่ ___________
ซอย ________________ ถนน _______________ ตาบล/ แขวง ________________ อาเภอ/เขต _________________ จังหวัด __________________
รหัสไปรษณี ย ์ _______________ โทรศัพท์ _________________________ โทรศัพท์มือถือ _____________________ โทรสาร __________________
E- Mail Address _____________________________ มีความประสงค์ให้ธนาคารกันเงินและหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ/หรื อ
ภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัท บางจาก คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บางจาก คอร์ ปอเรชั่น”) ในนาม
“______________________” (รหัสลูกค้า บางจาก คอร์ ปอเรชั่น ) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
ข้อ 1. เมื่อธนาคารได้รับคาสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์จาก บางจาก คอร์ ปอเรชั่น ให้กนั เงิ นในบัญชีเงิ นฝาก (ซึ่ งต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่า “คาสั่ งกัน
เงิน”) ให้ธนาคารดาเนินการกันเงิ นในบัญชีเงิ นฝากตามจานวน และ/หรื อ เวลาที่ระบุในคาสั่งกันเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงและรับรองว่าจะไม่ถอน
หรื อกระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเป็ นการจาหน่ายจ่ายโอนเงินจานวนที่ธนาคารได้กนั ไว้ดงั กล่าว ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณี ที่ในขณะที่ ธนาคารจะทาการกันเงินตามคาสั่งที่ได้รับ จาก บางจาก คอร์ ปอเรชั่น ในครั้งใด เงินในบัญชีเงิ น
ฝากมีไม่เพียงพอให้กนั ตามจานวนที่ระบุในคาสั่งกันเงิน ธนาคารไม่มีหน้าที่ตอ้ งทาการกันเงินตามคาสั่งในครั้งนั้น
อนึ่ ง ข้าพเจ้าตกลงว่าในการกันเงิ นตามคาสั่งกันเงินที่ ธนาคารได้รับ จาก บางจาก คอร์ ปอเรชั่ น ในแต่ ละครั้ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้
ธนาคารทาการกันเงินในบัญชีเงินฝากตามคาสั่งกันเงินนั้นไว้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับแจ้งจาก บางจาก คอร์ ปอเรชั่น ให้ยกเลิกการเงินตามคาสั่งกันเงินแต่
ละคาสั่งนั้น ๆ หรื อเป็ นกรณี ตามข้อ 2.1 ทั้งนี้ โดย บางจาก คอร์ ปอเรชั่ น แต่ ผเู ้ ดี ยวมีสิทธิ แจ้งให้ธนาคารทาการยกเลิกการกันเงิ นตามคาสั่งกันเงินคาสั่ง
หนึ่งคาสัง่ ใดทั้งจานวนหรื อแต่บางส่ วน และเมื่อใดก็ได้ โดยข้าพเจ้าไม่มีสิท ธิ ยกเลิกเพิกถอนคาสัง่ กันเงิน และ/หรื อ กระทาการใด ๆ ที่ จะให้มีผลเป็ นการ
ยกเลิกเพิกถอนการกันเงินดังกล่าว
ข้อ 2. เมื่อธนาคารได้รับคาสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์จาก บางจาก คอร์ ปอเรชั่น ให้หักเงิ นในบัญชีเงิ นฝาก (ซึ่ งต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่า “คาสั่ งหัก
เงิน”) ให้ธนาคารดาเนิ นการหักเงิ น ตามคาสั่งหักเงิ นดังกล่ าว แล้วโอนเงินที่ หักได้น้ นั เข้าบัญชี เงิ นฝากของบางจาก คอร์ ป อเรชั่ น ตามที่ บางจาก คอร์
ปอเรชั่น กาหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
2.1 ในกรณี จานวนเงิ น ที่ ให้ หัก ตามค าสั่ งหั ก เงิ น มี จ านวนไม่ เกิน จ านวนเงิ น ที่ ก นั ไว้ ให้หัก เงิ น จากจ านวนที่ ก นั ไว้น้ ั น
ในจานวนเท่าที่ระบุในคาสั่งหักเงิน หากภายหลังการหักบัญชีดงั กล่าวแล้วยังมีจานวนเงิ นที่กนั คงเหลือ ให้ธนาคารยกเลิ กการกันเงินส่ วนที่ เหลือภายหลัง
หักบัญชีน้ นั เว้นแต่ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น จะมีคาสั่งให้ธนาคารกันเงินจานวนดังกล่าวต่อไป
2. 2 ในกรณี ที่ จานวนเงิ นที่ ให้หักตามคาสั่งหักเงิ นมี จานวนมากกว่าจานวนเงิ นที่ ธนาคารกัน ไว้และถ้าในขณะที่ จะทาการ
หักบัญชีน้ นั
(1) บัญ ชี เงิ น ฝากมี จ านวนเงิ น รวมของจานวนเงิ นที่ ก นั ไว้กบั ยอดคงเหลื อ และ/หรื อ ยอดเงิ น เบิ ก เกิน บัญ ชี (ถ้ามี )
ในจานวนที่เพียงพอให้หกั ได้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสัง่ หักเงิน ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากให้ครบถ้วนตามคาสัง่ หักบัญชี
(2) บัญชี เงิ นฝากมี จานวนเงิ นรวมของจานวนเงิ นที่ กนั ไว้กบั ยอดคงเหลื อ และ/หรื อ ยอดเงิ นเบิ กเกินบัญชี (ถ้ามี ) ไม่
เพียงพอให้หักได้ครบถ้วนตามจานวนที่ ระบุ ในคาสั่งหักเงิน ธนาคารไม่ ต้องหักเงิ นตามคาสั่งหักบัญชี ในครั้ งนั้น โดยข้าพเจ้าจะดาเนิ นการชาระเงิ น
ดังกล่าวให้แก่ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น เอง
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ข้อ 3. ในกรณี ที่ ธนาคารได้รับ ค าสั่ งจากองค์กร หน่ วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อ บุ คคลใด ๆ ที่ มีอานาจตามกฎหมายให้ระงับ การ
เคลื่ อนไหวทางบัญชี เงิ นฝาก หรื อยึด หรื ออายัด หรื อให้นาส่ งเงิ นในบัญชี เงิ นฝากของข้าพเจ้า หรื อในกรณี ที่ธนาคารจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายใด ๆ
ทาให้ธนาคารไม่ สามารถกันเงิ น และ/หรื อ หักเงิ นตามหนังสื อยินยอมนี้ ได้อีกต่ อไป และ/หรื อ ไม่ ว่าในเวลาใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงยอมรั บว่าไม่ ถือเป็ น
ความผิดของธนาคารและไม่ ถือว่าธนาคารทาให้ข้าพเจ้าเสี ยหาย โดยข้าพเจ้าจะท าการเจรจาท าความตกลงเกีย่ วกับ การชาระหนี้ และ/หรื อ ภาระผูกพัน
ต่าง ๆ กับ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น เอง
ข้อ 4. หากจานวนเงินที่ บางจาก คอร์ ปอเรชั่ น แจ้งแก่ธนาคารไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการกันเงินไปตามคาสั่งกันเงิน และ/หรื อ หัก
เงินจากบัญชีเงินฝากไปตามคาสั่งหักเงิ นและโอนเงินที่หกั ได้น้ นั เข้าบัญชีเงินฝากของ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น (ตามแต่กรณี ) ตามเงื่อนไขของหนังสื อนี้แล้ว
ข้าพเจ้าตกลงจะดาเนิ นการเจรจา และ/หรื อ เรี ยกร้องเงินจานวนดังกล่ าวกับ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิ ท ธิ ในการเรี ยกร้ องหรื อ
ฟ้องร้องธนาคารให้ชดใช้จานวนเงินหรื อค่าเสี ยหายเนื่องจากการที่ธนาคารได้ดาเนินการไปตามคาสัง่ ดังกล่าว
ข้อ 5. ในกรณี ธนาคารต้องเสี ยหายอย่างใดจากการดาเนิ นการตามหนังสื อยินยอมฉบับ นี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
ธนาคาร เว้นแต่เป็ นความเสี ยหายที่เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ และ/หรื อ พนักงาน และ/หรื อ ตัวแทนธนาคารที่กระทาไปโดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อ และ/หรื อ ความผิดพลาดอันเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร และ/หรื อ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น
ข้อ 6. ข้าพเจ้าตกลงว่าธนาคารไม่จาต้องแจ้งการกันเงิน และ/หรื อ การหักบัญชีให้ขา้ พเจ้าทราบแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบ
ผลการหักบัญชีดงั กล่ าวได้จากสมุดคู่ฝาก หรื อรายการเคลื่อนไหวบัญชี (Statement) ของข้าพเจ้า หรื อจากใบรับ/ใบเสร็ จรับเงินของ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น.
ได้อยู่แล้ว
ข้อ 7. ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสื อยินยอมฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ระบุ ไว้ขา้ งต้น และยังคงมีผ ลใช้บงั คับได้ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้า
จะได้เพิกถอนโดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารและ บางจาก คอร์ ปอเรชั่น ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน

ลงชื่อ ______________________________________เจ้าของบัญชีเงินฝากผูใ้ ห้ความยินยอม/
(_____________________________________) ผูร้ ับมอบอานาจ
ตามตัวอย่ างทีใ่ ห้ ไว้ กบั ธนาคาร

สาหรับบริษัท
CUSTOMER NO.

สาหรับธนาคาร
 ตรวจสอบลายมือชื่อเจ้าของบัญชีแล้วถูกต้อง
 ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก
 บัญชีปิดแล้ว
 ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง
 เลขที่บญ
ั ชีไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ ..........................................

COMPANY CODE
บริษัท บางจาก คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ขอรับรองว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯ

ลงชื่อ .......................................................................................
( .....................................................................................)
วันที่ ....................................................................

ลงชื่อ .......................................................................................
( .....................................................................................)
วันที่ ....................................................................
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