หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากของผู้ชาระเงิน
บริการชาระเงิน SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay
สาหรับ บริษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จากัด
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………
เรี ยน ผู้จดั การธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา ………………………………………………………
สาหรับลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน……………………………………ที่อยู่เลขที่………
หมู่บ้าน/อาคาร…………………………………………………… ชัน………
้
ห้ อง……… หมู่ที่…………ตรอก/ซอย………… ถนน…………..
ตาบล/แขวง……………… อาเภอ/เขต……………….. จังหวัด……………… รหัสไปรษณีย์ ………………โทรศัพท์…………………….
โทรศัพท์มือถือ………………………เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท ……………………. บัญชีเลขที่ (10 หลัก) ……………….
ชื่อบัญชี..……………………………………………………. email address: …………………………………….
สาหรับลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล/คณะบุคคล
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………………………………………….... โดย …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่…………………………… ทะเบียนการค้ าเลขที่.……………………….. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …………………
ที่อยู่เลขที่………หมู่บ้าน/อาคาร………………………… ชัน…….
้
ห้ อง……. หมู่ที่…… ตรอก/ซอย…………… ถนน…………….............
ตาบล/แขวง…………………อาเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………. รหัสไปรษณีย์……………......
โทรศัพท์สานักงาน…………………….. โทรศัพท์มือถือ…………………… เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท …….….……………….………
บัญชีเลขที่ (10 หลัก) …………………… ชื่อบัญชี..……………………………………. email address: ………………………………
มีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ า เพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆให้ แก่ ___บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด___(ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้รับเงิน”) (ข้ อมูลสาหรับการชาระหนี ้ของข้ าพเจ้ าที่ผ้ รู ับ
เงินกาหนด ใช้ หมายเลขอ้ างอิง(Reference No) ......…………………....... และรหัสประจาตัวลูกค้ า(Customer No) ………………….......)
ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้ งหนี ้ และ /หรื อ สื่อบันทึกข้ อมูล (Media) และ/หรื อ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้ รับจากผู้รับเงิน (ซึง่ ต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “รายการ”) และนาเงินดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีของผู้รับเงิน
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า เพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับเงินดังกล่าว ในกรณีที่
ผู้รับเงินกาหนดให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ บริ การหักบัญชี ข้ าพเจ้ าตกลง
ชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคารตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าว และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้ าพเจ้ า เพื่อชาระค่าบริ การ และ/หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ด้วย
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า หากปรากฏในภายหลังว่าจานวนเงินที่ผ้ รู ับเงินแจ้ งแก่ธนาคารนัน้ ไม่ถกู ต้ องและ
ธนาคารได้ ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามจานวนที่ปรากฏในรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะดาเนินการเรี ยกร้ องเงิน
จานวนดังกล่าวจากผู้รับเงินโดยตรง ทังนี
้ ้ โดยข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั โอนจากบัญชี
เงินฝากของข้ าพเจ้ าเพื่อชาระหนี ้แก่ผ้ รู ับเงินตามรายการที่ธนาคารได้ รับจากผู้รับเงิน และข้ าพเจ้ ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของข้ าพเจ้ าได้ ตอ่ เมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่
้ านัน้
อนึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงว่าในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้ งการหักบัญชีแก่ข้าพเจ้ าแต่อย่างใด
เนื่องจาก ข้ าพเจ้ าสามารถทราบรายการหักบัญชีดงั กล่าวนันได้
้ จากสมุดคูฝ่ าก และ/หรื อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรื อ ใบรับเงิน และ/
หรื อ ใบเสร็ จรับเงินของผู้รับเงินอยู่แล้ ว
2/ในกรณี...
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ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และ/หรื อ เลขที่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ าได้ เปลี่ยนแปลงไป ไม่วา่ โดยเหตุใดก็
ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากฉบับนี ้ คงมีผลใช้ บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้ เปลี่ยนแปลงนันได้
้ ด้วยทุกประการ
การขอให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นให้ มีผลใช้ บงั คับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ทาหนังสือฉบับนี ้ และให้ คงมีผลใช้
บังคับต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้ บอกเลิกการให้ บริ การหักบัญชีตามหนังสือฉบับนี ้ หรื อข้ าพเจ้ าจะได้ แจ้ งเพิกถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ธนาคารและผู้รับเงินทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 เดือน

ลงชื่อ ………………………………………………………… เจ้ าของบัญชีผ้ ใู ห้ ความยินยอม
( …………………………………………………………. )
หมายเหตุ 1. กรณีบคุ คลธรรมดา/คณะบุคคล ให้ เจ้ าของบัญชีเงินฝากลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
2. กรณีนิตบิ คุ คล ให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลลงนามพร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) ตามเงื่อนไข และ/หรื อรายชื่อบุคคลที่
ปรากฎในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท (สาหรับบริ ษัท จากัด บริ ษัทมหาชนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน) หรื อเอกสารสาคัญการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (สาหรับนิติบคุ คลประเภทอื่น) ซึง่
อาจจะเรี ยกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของนิตบิ คุ คล
รับรองลายมือชื่อเจ้ าของบัญชีผ้ ใู ห้ ความยินยอม
ลงชื่อ …………………………………… ผู้รับรอง
( …..………………………………)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคารสาขา Inter Branch
ได้ ทาการตรวจสอบเอกสารเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

เจ้ าหน้ าที่ธนาคารสาขา Home Branch
ได้ ทาการตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่อผู้ให้ ความยินยอมพร้ อม
ตราประทับ(ถ้ ามี)

ลงชื่อ ………………….…………………….....…
(…….…..………………..…………………..)
หัวหน้ าธนกิจ/ธุรกิจขึ ้นไป
พร้ อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนักงาน
หมายเหตุ
1. เจ้ าหน้ าที่สาขาตรวจสอบเอกสาร
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่กาหนด
3. จัดเก็บสาเนาและส่งเอกสารต้ นฉบับ

ลงชื่อ ………………….…………......…………….
(……………..………………………………..)
หัวหน้ าธนกิจ/ธุรกิจขึ ้นไป
พร้ อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนักงาน
หมายเหตุ
1. เจ้ าหน้ าที่สาขาตรวจสอบเอกสาร
และลายมือชื่อผู้ให้ ความยินยอมพร้ อมตราประทับ (ถ้ ามี)
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่กาหนด
3. จัดเก็บสาเนาและส่งเอกสารต้ นฉบับ

ที่ ทีมปฏิบตั ิชาระค่าสินค้ าและบริ การ สายปฏิบตั ิการชาระเงินและธุรกรรมการค้ าต่างประเทศ สานักรัชโยธิน ตึก West Tower B ชัน้ 12
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-795-3699 ถึง 3703 โทรสาร 02-777-6887
“สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคารสาขาที่รับเรื่องพิมพ์รายละเอียด 9100 ด้ วยเครื่อง Printer”
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