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                                                                                                                                                                                                       (บริการ Direct Approve) 

 
 

 
 

หนังสือยนิยอมให้กันเงินและหักเงินจากบัญชีเงินฝาก 
 
     เขียนท่ี  ______________________________________________________  
     วนัท่ี ___ เดือน ____________________ พ.ศ.________  
 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ / สาขา ____________________ 
 ขา้พเจา้ _______________________________________________________________ เลขท่ีบตัรประชาชน _________________________ 
เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์/ เดินสะพดั หมายเลขบญัชี (10 หลกั) ...           .....              .................... ช่ือบญัชี ________________________ 
(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บัญชีเงินฝาก”) 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 _____________________________ มีความประสงคใ์หธ้นาคารกนัเงินและหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ี และ/หรือ 
ภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้กบ่ริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บางจาก คอร์ปอเรช่ัน”) ในนาม 
“______________________” (รหสัลูกคา้ บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ) ตามรายละเอียดและเง่ือนไขดงัน้ี   
 
 ขอ้ 1. เม่ือธนาคารไดรั้บค าสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์จาก บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ใหก้นัเงินในบัญชีเงินฝาก (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ค าส่ังกัน
เงิน”) ใหธ้นาคารด าเนินการกนัเงินในบัญชีเงินฝากตามจ านวน และ/หรือ เวลาท่ีระบุในค าสั่งกนัเงินดังกล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจ้าตกลงและรับรองว่าจะไม่ถอน
หรือกระท าการใด ๆ ท่ีจะมีผลเป็นการจ าหน่ายจ่ายโอนเงินจ านวนท่ีธนาคารไดก้นัไวด้งักล่าว  ไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ ทั้งส้ิน   
   ขา้พเจา้ตกลงว่าในกรณีท่ีในขณะท่ีธนาคารจะท าการกนัเงินตามค าสั่งท่ีไดรั้บจาก บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ในคร้ังใด เงินในบญัชีเงิน
ฝากมีไม่เพียงพอใหก้นัตามจ านวนท่ีระบุในค าสั่งกนัเงิน ธนาคารไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท าการกนัเงินตามค าสั่งในคร้ังนั้น 
   อน่ึง ข้าพเจา้ตกลงว่าในการกนัเงินตามค าสั่งกนัเงินท่ีธนาคารได้รับจาก บางจาก คอร์ปอเรช่ัน  ในแต่ละคร้ัง ข้าพเจ้ายินยอมให้
ธนาคารท าการกนัเงินในบญัชีเงินฝากตามค าสั่งกนัเงินนั้นไวต้ลอดไปจนกว่าจะไดรั้บแจง้จาก บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ใหย้กเลิกการเงินตามค าสั่งกนัเงินแต่
ละค าสั่งนั้น ๆ หรือเป็นกรณีตามขอ้ 2.1 ทั้งน้ี โดย บางจาก คอร์ปอเรช่ัน แต่ผูเ้ดียวมีสิทธิแจง้ใหธ้นาคารท าการยกเลิกการกนัเงินตามค าสั่งกนัเงินค าสั่ง
หน่ึงค าสั่งใดทั้งจ  านวนหรือแต่บางส่วน และเม่ือใดกไ็ด ้โดยขา้พเจา้ไม่มีสิทธิยกเลิกเพิกถอนค าสั่งกนัเงิน และ/หรือ กระท าการใด ๆ ท่ีจะให้มีผลเป็นการ
ยกเลิกเพิกถอนการกนัเงินดงักล่าว 
 
 ขอ้ 2. เม่ือธนาคารไดรั้บค าสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์จาก บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ใหห้ักเงินในบัญชีเงินฝาก (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ค าส่ังหัก
เงิน”) ให้ธนาคารด าเนินการหักเงินตามค าสั่งหักเงินดังกล่าว แลว้โอนเงินท่ีหักได้นั้นเข้าบัญชีเงินฝากของบางจาก คอร์ปอเรช่ัน ตามท่ี บางจาก คอร์
ปอเรช่ัน ก  าหนด ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี  
   2.1 ในกรณีจ านวนเงินท่ีให้หักตามค าสั่งหักเงินมีจ านวนไม่เกินจ านวนเงินท่ีกนัไว ้ให้หักเงินจากจ านวนท่ีกนัไว้นั้ น  
ในจ านวนเท่าท่ีระบุในค าสั่งหกัเงิน หากภายหลงัการหกับญัชีดงักล่าวแล้วยงัมีจ  านวนเงินท่ีกนัคงเหลือ ใหธ้นาคารยกเลิกการกนัเงินส่วนท่ีเหลือภายหลัง
หกับญัชีนั้น เวน้แต่ บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จะมีค าสั่งใหธ้นาคารกนัเงินจ านวนดงักล่าวต่อไป 
   2. 2 ในกรณีท่ีจ  านวนเงินท่ีให้หักตามค าสั่งหักเงินมีจ านวนมากกว่าจ านวนเงินท่ีธนาคารกนัไวแ้ละถ้าในขณะท่ีจะท าการ 
หกับญัชีนั้น 
    (1) บัญชีเงินฝากมีจ านวนเงินรวมของจ านวนเงินท่ีกนัไว้กบัยอดคงเหลือ และ/หรือ ยอดเงินเบิกเกินบัญชี (ถ้ามี)  
ในจ านวนท่ีเพียงพอใหห้กัไดค้รบถว้นตามจ านวนท่ีระบุในค าสั่งหกัเงิน ใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากใหค้รบถว้นตามค าสั่งหกับญัชี  
    (2) บัญชีเงินฝากมีจ านวนเงินรวมของจ านวนเงินท่ีกนัไวก้บัยอดคงเหลือ และ/หรือ ยอดเงินเบิกเกนิบัญชี (ถ้ามี) ไม่
เพียงพอให้หักได้ครบถ้วนตามจ านวนท่ีระบุในค าสั่งหักเงิน ธนาคารไม่ต้องหักเงินตามค าสั่งหักบัญชีในคร้ังนั้น โดยข้าพเจ้าจะด าเนินการช าระเงิน
ดงักล่าวใหแ้ก ่บางจาก คอร์ปอเรช่ัน เอง 

สมคัรใหม่ 

          
 

 

 

แกไ้ขขอ้มูล เลขท่ีบญัชีเดิม  
 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีทางทะเบียน 
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 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีธนาคารได้รับค าสั่งจากองค์กร หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายให้ระงับการ 
เคล่ือนไหวทางบัญชีเงินฝาก หรือยึด หรืออายดั หรือให้น าส่งเงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ หรือในกรณีท่ีธนาคารจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายใด ๆ  
ท าให้ธนาคารไม่สามารถกนัเงิน และ/หรือ หักเงินตามหนังสือยินยอมน้ีได้อีกต่อไป และ/หรือ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่าไม่ถือเป็น  
ความผิดของธนาคารและไม่ถือว่าธนาคารท าให้ข้าพเจ้าเสียหาย โดยขา้พเจา้จะท าการเจรจาท าความตกลงเกีย่วกบัการช าระหน้ี และ/หรือ ภาระผูกพนั 
ต่าง ๆ กบั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน เอง  
 
 ขอ้ 4. หากจ านวนเงินท่ี บางจาก คอร์ปอเรช่ัน แจ้งแกธ่นาคารไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้  าการกนัเงินไปตามค าสั่งกนัเงิน และ/หรือ หัก
เงินจากบญัชีเงินฝากไปตามค าสั่งหกัเงินและโอนเงินท่ีหกัไดน้ั้นเขา้บญัชีเงินฝากของ บางจาก คอร์ปอเรช่ัน  (ตามแต่กรณี) ตามเง่ือนไขของหนงัสือน้ีแล้ว  
ขา้พเจา้ตกลงจะด าเนินการเจรจา และ/หรือ เรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวกบั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน โดยตรง ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องธนาคารใหช้ดใชจ้  านวนเงินหรือค่าเสียหายเน่ืองจากการท่ีธนาคารไดด้ าเนินการไปตามค าสั่งดงักล่าว  
 
 ขอ้ 5. ในกรณีธนาคารตอ้งเสียหายอย่างใดจากการด าเนินการตามหนงัสือยินยอมฉบบัน้ี ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่
ธนาคาร เวน้แต่เป็นความเสียหายท่ีเกดิจากความผิดพลาดของเจ้าหนา้ท่ี และ/หรือ พนกังาน และ/หรือ ตวัแทนธนาคารท่ีกระท าไปโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ และ/หรือ ความผิดพลาดอนัเกดิจากระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร และ/หรือ บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 
 
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ตกลงว่าธนาคารไม่จ าตอ้งแจง้การกนัเงิน และ/หรือ การหกับญัชีใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบ
ผลการหกับญัชีดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก หรือรายการเคล่ือนไหวบญัชี (Statement) ของขา้พเจา้ หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของ บางจาก คอร์ปอเรช่ัน.
ไดอ้ยู่แลว้ 
 
 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ตกลงให้หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบันับแต่วนัท่ีระบุไวข้า้งต้น และยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต้ลอดไป จนกว่าขา้พเจ้า
จะไดเ้พิกถอนโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและ บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน 
 
 
  ลงช่ือ ______________________________________เจา้ของบญัชีเงินฝากผูใ้หค้วามยินยอม/ 
   (_____________________________________) ผูรั้บมอบอ านาจ 
   ตามตัวอย่างทีใ่ห้ไว้กบัธนาคาร 
 
 
 
 
ส าหรับบริษัท ส าหรับธนาคาร 

CUSTOMER NO. 
 
COMPANY CODE 
 
                   บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
          ขอรับรองว่าเจา้ของบญัชีเงินฝากเป็นลูกคา้ของบริษทัฯ 
 
ลงช่ือ ....................................................................................... 
     ( .....................................................................................) 
      วนัท่ี .................................................................... 

             ตรวจสอบลายมือช่ือเจา้ของบญัชีแลว้ถูกตอ้ง 
  ธนาคารไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจาก 
       บญัชีปิดแลว้                    ลายมือช่ือไม่ถูกตอ้ง 
 เลขท่ีบญัชีไม่ถูกตอ้ง 
 อ่ืน ๆ .......................................... 

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

 
 
 


