
 
 

หนังสือขอใหธนาคารหักบัญชีเงินฝาก 

 

 

วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 

เรียน ผูจัดการธนาคาร .............................................. 

      สาขา................................................................ 

ขาพเจา ........................................................................ เจาของบัญชีเงินฝากประเภท    ออมทรัพย    กระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี .................................................................................. บัญชีเลขที่         
สถานที่ติดตอ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................................ตําบล/แขวง................................. 

อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย........................ โทร........................................... 

 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัท

หลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้และส่ือบันทึกขอมูล (MEDIA) หรือขอมูล

อิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 

 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวา

จํานวนเงินที่บริษัทแจงแกทางธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ และส่ือ

บันทึกขอมูล (MEDIA) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งนี้ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหนี้แก

บริษัทตามใบแจงหนี้ และส่ือบันทึกขอมูล (MEDIA) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงิน

จากบัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไม

ประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝากและ/หรือ STATEMENT 

ของธนาคารหรือจากใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 

 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอให

ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปล่ียนแปลงไปนั้นไดทุกประการ 

การหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับทันทีนับแตวันที่ทําหนังสือนี้ และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน (แจงยกเลิก)

โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทรับทราบอยางนอยลวงหนา 1 เดือน 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

 

         ลงชื่อ.............................................................ผูใหความยินยอม 

                (.............................................................)ตามที่ใหไวกับธนาคาร 
 

 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 

 

           COMPANY CODE     

              

            รับรองวาผูใหความยินยอมเปนลูกคาของบรษัิท 

 

ลงชื่อ ...................................................................................... 

        (.....................................................................................) 

               บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 

                        วันที่ ......................................... 

 ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบญัช ี

 ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก 

                    บัญชีปดแลว                ลายมอืชื่อไมถูกตอง 

                    เลขที่บญัชีไมถูกตอง   อื่นๆ ....................... 

ลงชื่อ ...................................................................................... 

        (.....................................................................................) 

                         ลายมือชือ่ผูรับมอบอํานาจสาขา 
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 สําหรับธนาคารสาขาเจาของบัญชี
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หลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั
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                    เลขที่บญัชีไมถูกตอง   อื่นๆ ....................... 

ลงชื่อ ...................................................................................... 

        (.....................................................................................) 

                         ลายมือชือ่ผูรับมอบอํานาจสาขา 

                         วันที่ ......................................... 

 สําหรับบริษัท

หลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั

บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั


