หนังสือขอให้ หักบัญชีเงินฝาก
เขียนที....................................................
วันที...........เดือน...............พ.ศ...............
เรี ยน ผู้จดั การธนาคาร........................................................................ สํานักงาน / สาขา.......................................................................(“ธนาคาร”)
ข้ าพเจ้ า................................................................................. เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท..........................................................................
บัญชีเลขที (10 หลัก)......................................................................... ชือบัญชี........................................................................................................
สาขาเจ้ าของบัญชี............................................................................. สถานทีติดต่อเลขที............................ ตรอก/ซอย..........................................
ถนน ........................................................ ตําบล/แขวง ............................................................. อําเภอ/เขต ..........................................................
จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................................... โทร ....................................................................
มีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ า เพือชําระหนี : และ/หรื อบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้ แก่ บริษัท ชายน์นิงโกลด์ บูล
เลียน จํากัด (ต่อไปนี :เรี ยกว่า “บริ ษัท”) ตามจํานวนทีปรากฎในใบแจ้ งหนี : และ/หรื อ ข้ อมูลทีธนาคารได้ รับจากบริ ษัทผ่านสือข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผ่านสือ
บันทึกข้ อมูล และ/หรื อ ผ่านช่องทางใดๆ และนําเงินดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีของบริ ษัทนันๆ
: หรื อบัญชีตามทีบริ ษัทนั :นๆแจ้ งให้ ธนาคารทราบ รวมทังยิ
: นยอมให้ ธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอืนใดของข้ าพเจ้ า เพือชําระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีเกียวกับการใช้
บริ การหักบัญชีตามหนังสือยินยอมฉบับนี :(ถ้ ามี)ให้ แก่ธนาคาร ตามเงือนไขและอัตราทีธนาคารกําหนดด้ วย
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพือชําระหนี : และ/หรื อภาระผูกพันต่างๆ ให้ แก่บริ ษัท ดังกล่าวหากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินทีบริษัทแจ้ ง
แก่ธนาคารนันไม่
: ถกู และธนาคารนั :นไม่ถกู ต้ อง และธนาคารได้ ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้ งหนี : หรื อ สือข้ อมูลอิเล็กทรอ
นิกศ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงทีจะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริ ษัทโดยตรง ทั :งนี :โดยข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิAในการเรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้ อง ให้ ธนาคาร
ชดใช้ เงินทีธนาคารได้ หกั โอนจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า เพือชําระหนี :แก่บริ ษัทตามใบแจ้ งหนี : หรื อ ข้ อมูล ทีธนาคารได้ รับจากบริ ษัท และข้ าพเจ้ ายอมรับว่า
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามจํานวนเงินทีธนาคารรับแจ้ งจากบริ ษัทรวมกับค่าบริ การและ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที
ธนาคารเรี ยกเก็บได้ ตอ่ เมือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั :นเท่านั :นอนึงในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้ าพเจ้ าไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารแจ้ งการหัก
บัญชีแต่อย่างใด เนืองจากข้ าพเจ้ าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้ สมุดคูฝ่ าก และ/หรื อ Statement ของ ธนาคารและ/ หรื อจากใบรับเงินและ /หรื อ ใบเสร็ จรับเงิน
ของบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว
ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน และเลขทีบญ
ั ชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคข้ างต้ นได้ เปลียนแปลงไป เช่น ชือบัญชี เลขทีบญ
ั ชี หรื อ ผู้มีอํานาจถอนเงิน เป็ นต้ น ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือขอให้ บญ
ั ชีเงินฝากฉบับนี : คงมีผลใช้ บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีได้ เปลียนแปลงนันๆได้
: ด้วยทุกประการ
การขอให้ หกั บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ น ให้ มีผลใช้ บงั คับทันทีนบั ตั :งแต่วนั ทําหนังสือนี : และให้ คงมีผลบังคับต่อใปจนกว่าข้ าพเจ้ าได้ เพิกถอน โดยทําเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคาร และบริษัททราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................................................ผู้ให้ ความยินยอม
(.....................................................)
(ตามทีให้ ไว้ กบั ธนาคาร)
ข้ าพเจ้ าได้ รับสําเนาหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
รับรองลายมือชือผู้ให้ ความยินยอม
ลงชือ................................................................
(...........................................................)
(บริ ษัท ชายน์นิงโกลด์ บูลเลียน จํากัด)
เลขทีบตั รพนักงาน...................................................

ตรวจสอบลายมือเจ้ าของบัญชีแล้ วถูกต้ อง
ลงชือ.........................................................................
(...........................................................)
(ลายมือชือผู้รับมอบอํานาจสาขา)

ในกรณีทีตวั อย่างลายมือชือของข้ าพเจ้ า.........................................................................ผู้ให้ มีความยินยอมได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคารไม่ตรงกับตัวอย่าง
ลายมือชือทีให้ ไว้ กบั บริ ษัท ชายน์นิงโกลด์ บูลเลียน จํากัด ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าลายมือชือทีข้าพเจ้ าลงนามไว้ ในคําขอให้ หกั บัญชีเงินฝากนี :เป็ นลายมือของข้ าพเจ้ าที
ให้ ไว้ กบั ธนาคารจริ ง
ลงชือ............................................................................ผู้ให้ ความยินยอม (ตามทีให้ ไว้ กบั บริ ษัท)

