
 

       
 

 
 

หนังสือยนิยอมให้กนัเงนิและหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก 
                                                                                                                                                                      เขียนท่ี  ............................................................................................... ......................................... 
                                                                                                                                                                                                                                               วนัท่ี .................... เดือน .................................................. พ.ศ. ................................   
                                                        
ผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา ...........................................................................................................  
 

 ขา้พเจา้............................................................................................................................. .......................................................................................................................... เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย ์/ กระแสรายวนั                 
หมายเลขบญัชี (10หลกั)                         
 
 

 
สถานท่ีติดต่อ ช่ือหมู่บา้น/อาคาร/หน่วยงาน/ตู ้ป.ณ .......................   เลขท่ี ..................…….  หมู่ท่ี ................  ซอย.....................................................................  ถนน ...........................................................  ต าบล/แขวง ..............................  

อ าเภอ/เขต ...........................................    จงัหวดั ........................................... …..   รหสัไปรษณีย ์........................   โทรศพัท ์ .................................................…   โทรศพัทมื์อถือ ………………….….  โทรสาร. ............................... 
E- Mail Address .......................……………….………………………  ขอท าหนงัสือฉบบัน้ีมอบให้ไวแ้ก่ธนาคาร ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 
 ตามท่ีขา้พเจา้จะสัง่ซ้ือสินคา้และหรือบริการ จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ในนาม “…………………………………………………………………………………………………….…....” รหสัลูกคา้ บริษทั
บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) “………………………...…….…...”  และขา้พเจา้ตกลงจะช าระคา่สินคา้และหรือบริการในแต่ละคร้ัง โดยให้ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ส่งค าสัง่การหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
ขา้พเจา้ ผา่นช่องทาง Payment on the Net ขา้พเจา้ตกลงให้ธนาคารด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ในกรณีท่ีบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)ส่งค าสัง่ผา่นช่องทาง Payment on the Net  แบบมีการกนัเงินก่อนหกับญัชีให้ธนาคารด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                           1.1    เม่ือธนาคารไดรั้บค าสัง่ทางอิเลก็ทรอนิกส์จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ให้กนัเงินในบญัชีเงินฝาก เพ่ือการช าระค่าสินคา้และหรือบริการท่ีขา้พเจา้ไดส้ัง่ซ้ือจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั(มหาชน)  ให้ธนาคารด าเนินการ กนัเงินในบญัชีเงินฝากตามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)  ทั้งน้ี  ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะไม่ถอนเงินตามจ านวนท่ีกนัไว ้จากบญัชีเงินฝากไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ ทั้งส้ิน   
            ทั้งน้ี  ขา้พเจา้รับทราบว่าในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าวมีไม่เพียงพอกบัจ านวนท่ีบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)  มีค าสัง่ให้กนัเงินไว ้ ธนาคารจะไม่ด าเนินการกนัเงิน และขา้พเจา้จะไม่
สามารถท าธุรกรรมในคร้ังนั้นได ้
            1.2    เม่ือธนาคารไดรั้บค าสัง่ทางอิเลก็ทรอนิกส์จาก บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ให้หกัเงินจ านวนท่ีกนัไวต้ามขอ้ 1.1 ให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของบริษทั บางจาก
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)ตามท่ีบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)ก าหนด    
            1.3    ขา้พเจา้รับทราบและยินยอมว่าบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)มีสิทธิส่งค าสัง่ให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
           (1)   ในกรณีท่ีจ านวนเงินตามค าสัง่สูงกว่าจ านวนเงินท่ีกนัไว ้   
                                                     (ก)  ถา้เงินในบญัชีเงินฝากมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนเงินตามค าสัง่ ให้ธนาคารหกัเงินจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินท่ีกนัไว ้หรือ   
                                                     (ข)  ถา้เงินในบญัชีเงินฝากมีจ านวนเท่ากบัหรือสูงกว่าจ านวนเงินตามค าสัง่  ให้ธนาคารหกัเงินจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินตามค าสัง่  
           (2)   ในกรณีท่ีจ านวนเงินตามค าสัง่ต ่ากว่าจ านวนเงินท่ีกนัไว ้ ให้หกัเงินตามจ านวนตามค าสัง่ และให้ถือว่าการกนัเงินในส่วนท่ีเหลือเป็นอนัยกเลิกไป  เวน้แต่ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) จะมี
ค าสัง่ให้กนัเงินในส่วนท่ีเหลือ เพ่ือหกับญัชีในคราวต่อไป 
                   ขอ้ 2.  ในกรณีท่ีบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ส่งค าสัง่ผา่นช่องทาง Payment on the Net แบบไม่มีการกนัเงินก่อนหกับญัชี เม่ือธนาคารไดรั้บค าสัง่ทางอิเลก็ทรอนิกส์จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) ให้หกัเงินในบญัชีเงินฝาก เพ่ือการช าระค่าสินคา้และหรือบริการท่ีขา้พเจา้ไดส้ัง่ซ้ือจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากตามจ านวนและเวลาท่ีระบุในค าสัง่ของบางจาก  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)   ทั้งน้ี หากเงินในบญัชีเงินฝากมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนเงินตามค าสัง่ ธนาคารจะไม่ด าเนินการหกับญัชีเงินฝากให้ 
                   ขอ้ 3.   หากจ านวนเงินหรือขอ้มูลท่ีบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) แจง้แก่ธนาคารไม่ถูกตอ้ง และ ธนาคารไดท้ าการกนัเงินและหรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ตามจ านวนเงินดงักล่าวไว ้ ขา้พเจา้ตกลงจะด าเนินการ
เรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) โดยตรง  ทั้งน้ี  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องธนาคารให้ชดใชจ้ านวนเงินดงักล่าว   
                   ขอ้ 4.  ในกรณีธนาคารตอ้งเสียหายอยา่งใดจากการด าเนินการตามหนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ตกลงรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่ธนาคาร   เวน้แต่เจา้หน้าท่ีและหรือพนกังาน และหรือผูท่ี้ธนาคารมอบหมายท่ีกระท าไป
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และหรือความผิดพลาดอนัเกิดจากระบบของธนาคาร และหรือความผิดพลาดอนัเกิดจากระบบของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ตกลงว่าธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งแจง้การหกับญัชีให้ขา้พเจา้ทราบแต่อยา่งใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบผลการหกับญัชีดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก (Pass Book) หรือรายการเคล่ือนไหวบญัชี (Statement) ของ
ขา้พเจา้ หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน)ไดอ้ยูแ่ลว้ 
 ขอ้ 6.  ในกรณีท่ีหมายเลขบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวขา้งตน้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงให้หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีเป็นอนัยกเลิกไป  
                    ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ตกลงให้หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ และยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้ลอดไป จนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พิกถอนโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารและบริษทัทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 1 เดือน    

 
                                                                                                   ลงช่ือ ................................................................................................................................ เจา้ของบญัชีเงินฝาก 
                                                                                                         (......................................................................................................................... .........) 
                                                                                                         ตามตวัอยา่งท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร 

          

ส าหรับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) ส าหรับธนาคาร 

CUSTOMER NO. 
 

COMPANY CODE 
 
 

บริษทั .................................................................................. ...................................................................................... ..... 
          ขอรับรองวา่เจา้ของบญัชีเงินฝากเป็นลูกคา้ของบริษทัฯ 
 

     ลงช่ือ ............................................................................................................................................ 
                ( ....................................................................................................................................) 
                              วนัท่ี ...................................................................... 

0 0 0        

1 6 1 

 
  ธนาคารตกลงด าเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชีเงินฝาก 
  ธนาคารไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจาก 
        บญัชีปิดแลว้                    ลายมือช่ือไม่ถูกตอ้ง 
        เลขท่ีบญัชีไม่ถูกตอ้ง       อ่ืน ๆ ................................................................................ 
 

       
     ลงช่ือ ............................................................................................................................................ 
                ( ....................................................................................................................................) 
                               วนัท่ี ...................................................................... 

 

   ช่ือบญัชี............................................................................................................................. ................... (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บญัชีเงินฝาก”) 

สมคัรใหม ่

แกไ้ขขอ้มูล เลขท่ีบญัชีเดิม  
 

          
 

 

 

(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีทางทะเบียน) 


