หนังสือยินยอมให้ หักบัญชีเงินฝาก
เขียนที่ .............................................................................................................………………………….......................................
วันที่ .................... เดือน .............………………............................................................... พ.ศ. ……………..........................

ผู้จดั การธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา ..............................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ า........................................................................................................... นามสกุล .............................................................................................................. เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ /
กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี (10หลัก)
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................................................................................................………………………………………
สถานที่ตดิ ต่อ ชื่อหมูบ่ ้ าน/อาคาร/หน่วยงาน/ตู้ ป.ณ .................................................เลขที่ ..................……................. หมูท่ ี่ .....................……..... ซอย...............................................................………....……….….…
ถนน ........................................................................................................ ตาบล/แขวง ..................................................................................................อาเภอ/เขต ....................................................................................................................
จังหวัด ..........................................………....................... ….. รหัสไปรษณีย์ .......................………………...... โทรศัพท์ .....................................…………..................… โทรศัพท์มือถือ ………………….…………..………......
โทรสาร. ….….......……………............ ................…........... E- Mail Address .......................……………….……………………………………………………………………… ขอทาหนังสือฉบับนี ้มอบให้ ไว้ แก่ธนาคาร ดัง
ข้ อความต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพื่อนาไปชาระหนี แ้ ละ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้ แก่บริษัท ………………….
.............................................................................................(ซึง่ ต่อไปนี ้เรียกว่า “บริษัทฯ”) โดยขอให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ าตาม
จานวน ที่ปรากฏในใบแจ้ งหนี ้หรือสื่อบันทึกข้ อมูล (Computer Media) และ/หรือแผ่นบันทึกข้ อมูล (Diskette/Tape) และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ธนาคาร
ได้ รับจากบริษัทฯ และนาเงินตามจานวนที่หกั จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของบริษัท
ข้ อ 2. หากจานวนเงินทีบ่ ริษัทแจ้ งแก่ธนาคารในใบแจ้ งหนี ้หรือสื่อบันทึกข้ อมูล (Computer Media) และ/หรือแผ่นบันทึกข้ อมูล (Diskette/Tape) และ/หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่ถกู ต้ องหรือมีความเสียหายหรือผิดพลาดใดๆ และธนาคารได้ ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามจานวนเงินดังกล่าว
เรียบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงจะดาเนินการเรียกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิในการเรียกร้ องหรือฟ้องร้ องธนาคารให้ ชดใช้ เงินที่
ธนาคารได้ หกั จากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าดังกล่าว และหากธนาคารต้ องเสียหายอย่างใดจากการดาเนินการตามหนังสือยินยอมฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ธนาคารทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น
และในกรณีที่ข้าพเจ้ าตกลงที่จะให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชาระหนี ้ และ/
หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้ กบั บริษัทฯ นัน้ ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ข้ าพเจ้ าตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ธนาคารทุกประการโดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้ าพเจ้ า เมื่อขณะนันเงิ
้ นในบัญชีมีเพียงพอที่จะชาระหนี ้ได้ เต็มจานวน แต่ในกรณีที่ธนาคารได้
นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบริษัทเป็ นจานวนเงินเกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้
จ่ายเงินไปเพื่อประโยชน์ของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมชดใช้ เงินส่วนที่เกินจานวนเงินในบัญชีคืนให้ ธนาคารจนครบถ้ วน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตรา
ดอกเบี ้ยสูงสุดที่เรียกเก็บจากลูกค้ าทัว่ ไปที่ธนาคารประกาศกาหนดในขณะนัน้ หรือที่จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบ
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าตกลงว่าธนาคารไม่จาต้ องแจ้ งการหักบัญชีให้ ข้าพเจ้ าทราบแต่อย่างใด เนื่องจากข้ าพเจ้ าสามารถทราบผลการหักบัญชีดงั กล่าวได้ จากสมุด
คูฝ่ าก (Pass Book) หรือรายการเคลื่อนไหวบัญชี (Statement) ของข้ าพเจ้ า หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ ได้ อยูแ่ ล้ ว
ข้ อ 5. ในกรณีที่หมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวข้ างต้ นได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือฉบับนี ้คงมีผลใช้ บงั คับสาหรับบัญชี
เงินฝากที่หมายเลขได้ เปลี่ยนแปลงนันๆ
้ ด้ วยทุกประการ
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับนับแต่วนั ที่ระบุไว้ ข้างต้ น และยังคงมีผลใช้ บงั คับได้ ตลอดไป จนกว่าข้ าพเจ้ า
จะได้ เพิกถอนโดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคาร และบริษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

Customer No.
0 0 0

ขอแสดงความนับถือ

Company Code (ธนาคารกาหนด)
1 6 1

สาหรับบริษัทรับรองความถูกต้ องและลายมือชื่อผู้ให้ ความยินยอม
ลงชื่อ ...................................................................................
(...........................................……………....................)
บริษัท .................................................................................

ลงชื่อ ................................................................... เจ้ าของบัญชีผ้ ใู ห้ ความยินยอม
(ลายมือชื่อตามที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร)
(.....................................................................…………….....)
สาหรั บธนาคารรั บรองความถูกต้ อง
ลงชื่อ ..............................................................................
(...........................................……………............)
ผู้รับมอบอานาจของสานัก/สาขา

