สมัครใหม่
แก้ไขข้อมูล เลขทีบญั ชีเดิม

หนังสื อยินยอมให้ กนั เงินและหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เขียนที ..........................................................................
วันที ................ เดือน .............………...... พ.ศ.…….....
เรี ยน ผูจ้ ดั การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา.....................................................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................... เจ้าของบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี (10 หลัก)

ชื อบัญชี ……………………………………………………..…….……(ซึ งต่อไปนี6

จะเรี ยกว่า “บัญชี เงินฝาก”) สถานทีติดต่อ ชื อหมู่บา้ น/อาคาร/หน่วยงาน/ ตู้ ป.ณ.................... เลขที ....................... หมู่ที .................. ซอย.......................................................
ถนน ........................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด .....................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ..................................... โทรศัพท์ .............................................… โทรศัพท์มือถือ .......................................….. โทรสาร.......................................................
E- Mail Address .......................………………………………… ขอทําหนังสื อฉบับนี6มอบให้ไว้แก่ธนาคาร ดังข้อความต่อไปนี6
ตามทีขา้ พเจ้าและหรื อ......................................................................................................จะสังซื6 อสิ นค้าและหรื อบริ การ จากบริ ษทั บางจาก คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) (ซึ งต่ อ ไปนี6 เรี ย กว่ า “บางจาก”) ในนาม “................................................................................................................................................” รหั ส ลู ก ค้าบางจาก
“...........................................................................” โดยข้าพเจ้าและหรื อ......................................................................................................ตกลงจะชําระค่าสิ นค้าและหรื อ
บริ การในแต่ละครั6ง โดยการให้ธนาคารหักบัญชี เงินฝาก ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารดําเนิ นการดังต่อไปนี6
ข้อ J. ในกรณี บางจาก ส่ งคําสัง ผ่านระบบ Krungsri Supply Chain
1.1 เมื อ ธนาคารได้ รั บ คําสั ง ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ าก บางจาก ให้ ก ัน เงิ น ในบัญ ชี เงิ น ฝาก เพื อ การชําระค่ าสิ นค้า และหรื อบริ การที ข ้าพเจ้าและ
หรื อ…….........................………………………………………………................สังซื6 อจาก บางจาก ให้ธนาคารดําเนิ นการกันเงินในบัญชี เงินฝากตามจํานวนทีได้รับแจ้ง
จาก บางจาก ทั6งนี6 ข้าพเจ้าตกลงทีจะไม่ถอนเงินตามจํานวนทีกนั ไว้ จากบัญชี เงินฝากไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ ทั6งสิ6 น
ข้าพเจ้ารั บ ทราบว่าในกรณี ทีเงิน ในบัญชี เงิ น ฝากมี ไม่ เพี ยงพอกับ จํานวนที บางจากมี คาํ สังให้ กนั เงิ น ไว้ ธนาคารจะไม่ด าํ เนิ น การกัน เงิ น และข้าพเจ้า
รับทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถทําธุรกรรมในครั6งนั6นได้
J.V ในกรณี ทีบญั ชี เงินฝากของข้าพเจ้าเป็ นบัญชี กระแสรายวัน และมียอดเงินส่ วนทีไม่ได้ถูกกันไว้ตามคําสัง ของ บางจาก ไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายเงิน
ตามเช็คที สงั จ่ายจากบัญชี เงินฝาก ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารปฏิ เสธการจ่ายเงินตามเช็ คเรี ยกเก็บดังกล่าว หรื อในกรณี ทีขา้ พเจ้ามีวงเงินกูเ้ บิ กเกิ นบัญชี ผูกอยูก่ บั บัญชี เงินฝาก
ข้าพเจ้ายอมให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ คเรี ยกเก็บโดยหักเงินจากวงเงินกูเ้ บิ กเกิ นบัญชี เพือให้เป็ นหนี6 เบิกเกิ นบัญชี ทีจะต้องเสี ยดอกเบี6ยตามเงือนไขและข้อตกลงทีระบุใน
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ได้
1.3 เมือธนาคารได้รับคําสังทางอิเล็กทรอนิ กส์จาก บางจาก ให้หักเงินจํานวนทีกนั ไว้ตามข้อ 1.1 ให้ธนาคารดําเนิ นการหักเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชี
เงินฝากของ บางจาก ตามทีบางจาก กําหนด
1.4

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า บางจาก มีสิทธิ ส่งคําสัง ให้หกั เงินจากบัญชี เงินฝากได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี6
(1) ในกรณี ทีจาํ นวนเงินตามคําสัง สู งกว่าจํานวนเงินทีกนั ไว้
(ก) ให้หกั เงินจํานวนเท่ากับจํานวนเงินทีกนั ไว้ ถ้าเงินในบัญชี เงินฝากมีจาํ นวนตํากว่าจํานวนเงินตามคําสัง หรื อ
(ข) ให้หกั เงินจํานวนเท่ากับจํานวนเงินตามคําสัง ถ้าเงินในบัญชี เงินฝากมีจาํ นวนเท่ากับหรื อสู งกว่าจํานวนเงินตามคําสัง
(2) ในกรณี ทีจาํ นวนเงินตามคําสัง ตํากว่าจํานวนเงินทีกนั ไว้ ให้หกั เงินตามจํานวนตามคําสัง และให้ถือว่าการกันเงินในส่ วนทีเหลือเป็ นอันยกเลิก

ไป เว้นแต่ บางจากจะมีคาํ สัง ให้กนั เงินในส่ วนทีเหลือ เพือหักบัญชีในคราวต่อไป
ข้อ V. ในกรณี ที บางจาก ส่ ง คํา สั ง ผ่ า นระบบ Krungsri E-Payment หรื อระบบ Krungsri CashLink (บริ การ Direct Debit) เมื อ ธนาคารได้ รั บ คํา สั ง ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์จาก บางจาก ให้หกั เงินจากบัญชี เงินฝาก เพือการชําระค่าสิ นค้าและหรื อบริ การทีขา้ พเจ้าและหรื อ…….......................................…… สัง ซื6 อจาก บางจาก ให้
ธนาคารดําเนิ นการหักเงินจํานวนดังกล่ าวเข้าบัญชี เงินฝากของ บางจาก ตามที บางจาก กําหนด ทั6งนี6 ข้าพเจ้ารั บทราบว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า
ต่อเมือเงินในบัญชี เงินฝากมีเพียงพอสําหรับการหักบัญชี ตามทีระบุในคําสัง ของ บางจาก เต็มจํานวนในขณะนั6นเท่านั6น
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ข้อ c. ในกรณี ทีมีค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ6นอันเนื องมาจากการหักบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้าตามหนังสื อยินยอมฉบับนี6 ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหักเงิน
จากบัญชี เงิน ฝากเพือชําระค่ าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่ าวได้ด้วย ทั6งนี6 ข้าพเจ้ารับ ทราบว่าธนาคารจะหักเงิ นตามคําสังของ บางจาก ต่อเมื อเงิ นในบัญชี เงิ นฝากมี
เพียงพอในการหักบัญชี รวมทั6งค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายในการหักบัญชี (ถ้ามี) ในขณะนั6นเท่านั6น
ข้อ 4. หากจํานวนเงินทีบางจาก แจ้งแก่ธนาคารไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชี เงินฝาก ซึงบางจากได้รับเงินจํานวนดังกล่าวเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าตกลงจะดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบางจาก โดยตรง ทั6งนี6 ข้าพเจ้าขอสละสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องหรื อฟ้องร้องธนาคารให้ชดใช้จาํ นวนเงินดังกล่าว
ข้อ 5. ในกรณี ธนาคารต้องเสี ยหายอย่างใดจากการดําเนิ นการตามหนังสื อยินยอมฉบับนี6 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ธนาคาร เว้นแต่เป็ นความ
เสี ยหายทีเกิ ดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที และหรื อพนักงาน และหรื อตัวแทนธนาคารทีกระทําไปโดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อ และหรื อความผิดพลาดอันเกิ ดจาก
ระบบของธนาคาร และหรื อความผิดพลาดอันเกิดจากระบบของ บางจาก
ข้อ 6. ข้าพเจ้าตกลงว่าธนาคารไม่จาํ ต้องแจ้งการหักบัญชี ให้ขา้ พเจ้าทราบแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบผลการหักบัญชี ดงั กล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก
(Passbook) หรื อรายการเคลือนไหวบัญชี (Statement) ของข้าพเจ้าได้อยูแ่ ล้ว
ข้อ 7. ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสื อยินยอมฉบับนี6 มีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ทีระบุไว้ขา้ งต้น และยังคงมีผลใช้บงั คับได้ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนโดยการ
แจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ธนาคารและ บางจากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดื อน หรื อจนกว่าข้าพเจ้าจะได้รับแจ้งจากธนาคารว่าหมายเลขบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า
ดังกล่าวข้างต้นได้มีการเปลียนแปลงไป

ลงชื อ ........................................................................ ......................................... เจ้าของบัญชี เงินฝาก/ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................................................................................)
ตามตัวอย่ างทีให้ ไว้ กับธนาคาร

สําหรับบางจาก
CUSTOMER NO.

0

0

0

COMPANY CODE
บางจาก ขอรับรองว่าเจ้าของบัญชี เงินฝาก/ผูใ้ ห้ความยินยอมได้ตกลงยินยอม
เป็ นผูช้ าํ ระเงินค่าสิ นค้าและหรื อบริ การให้กบั บางจาก จริ ง
ลงชื อ..........................................................................................
(………………………………………………………………)
วันที.........................................................

สําหรับธนาคาร
CIF No.
 ธนาคารตกลงดําเนิ นการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี เงินฝาก
 ธนาคารไม่สามารถดําเนิ นการได้เนื องจาก
 บัญชี ปิดแล้ว
 ลายมือชื อไม่ถูกต้อง
 เลขทีบญั ชี ไม่ถูกต้อง  อืน ๆ
ลงชื อ..........................................................................................
(………………………………………………………………)
วันที...........................................................

