สำหรับบริษทั (ลูกค้ำ) – Direct Debit
หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
เขียนที…
่ …….................………………………..……..
วันที…
่ ..........เดือน...............................พ.ศ.................
เรียน

ผูจ้ ดั การ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขา.....................................................
ข้าพเจ้า....................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท..............................................
ชือ่ บัญชี..........................................................สาขาเจ้าของบัญชี............................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี...................................
สถานทีต่ ดิ ต่อเลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................
โทร......................................................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพือ่ ชาระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระ
ผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ”) ตามจานวนทีป่ รากฏในใบแจ้งหนี้
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทที่ างธนาคารได้รบั จากบริษทั และนาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษทั
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือ่ ชาระหนี้ และ / หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษทั ดังกล่าว
หากปรากฏในภายหลังว่าจานวนเงินทีบ่ ริษทั แจ้งแก่ธนาคารนัน้ ไม่ถกู ต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้า
ตามจานวนทีป่ รากฏในใบแจ้งหนี้ หรือสือ่ บันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ รียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะ
ดาเนินการเรียกร้องเงินตามจานวนดังกล่าวจากบริษทั โดยตรง โดยทัง้ นี้ขา้ พเจ้าขอสละสิทธิในการเรี
์
ยกร้อง หรือฟ้ องร้องให้
ธนาคารชดใช้เงินทีธ่ นาคารได้หกั โอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพือ่ ชาระหนี้แก่บริษทั ตามจานวนทีป่ รากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ สื่อบันทึก
ข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทธี่ นาคารได้รบั จากบริษทั และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า
ได้ต่อเมือ่ เงินในบัญชีมเี พียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้ เท่านัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้
ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT ของ
ธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษทั
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐาน เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากทีก่ ล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลีย่ นแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม
หนังสือขอให้หกั เงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ได้ดว้ ยทุกประการ
การให้หกั บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มผี ลบังคับทันทีนับตัง้ แต่วนั ทีท่ าหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไป
จนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคาร และบริษทั ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่ .....................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
..............................................................
(ตามทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร)
.......................................................................................................................... ....................................................................
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
รับรองลายมือชื่อผูใ้ ห้ความยินยอม
ลงชือ่ ..........................................................
..................................................................
(บจก.___________________________________

บมจ.ธนาคารกสิกรไทยสาขา..........................
ลงชือ่ .............................................................
.....................................................................
(ลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบอานาจสาขา)
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