
 

รหสัลกูค้า ................................. 

หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก 

 

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

เรียน    ผู้จดัการธนาคาร .......................................................................สาขา.................................................................................................... 

ข้าพเจ้า ........................................................................................ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน 

ช่ือบัญช ี......................................................................................... บัญชีเลขที่     
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ...................ตรอก/ซอย ................................ ถนน.........................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทร................................................

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า   เพื่อช าระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ให้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)  ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และส่ือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท
ให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท 

ในการหักเงนิจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษทัดงักล่าว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจ านวนเงินที่บรษิัทแจง้แก่ทางธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในใบ
แจ้งหนี้ และส่ือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจาก
บริษทัโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจา้ขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรอืฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงนิทีธ่นาคารได้หักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้แกบ่ริษทัตามใบแจง้หนี้ และส่ือบนัทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบรษิัท และ/หรือ 
ตัวแทนของบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบรษิัทให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษทั และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบญัชีในขณะนัน้เท่านั้น และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไมป่ระสงคจ์ะให้ธนาคารแจ้งการหกับัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝากและ/หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรับเงนิ/ใบเสร็จรบัเงินของบรษิัท 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือ
ขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้ทุกประการ 

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่ท าหนังสือนี้  และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน  (แจ้ง
ยกเลิก) โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทรับทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

        (......................................................................)ตามที่ให้ไว้กบัธนาคาร 

ส าหรบับริษัท ส าหรบัธนาคาร 
 

 

รับรองว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็นลูกค้าของบริษัท 
 

         ลงชือ่ ................................................................................ 
    (...............................................................................) 

บริษทัหลักทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
วันที่ .......................................................... 

COMPANY CODE        
 ธนาคารตกลงด าเนนิการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี 
 ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 บัญชีปิดแล้ว           ลายมือชือ่ไมถู่กตอ้ง 
 เลขที่บัญชีไม่ถกูต้อง    อืน่ๆ ....................................... 

ลงชื่อ ................................................................................... 
(................................................................... ..............) 

ลายมือชื่อผูร้ับมอบอ านาจสาขา 
วันที่ ......................................... 

 
ส าหรับธนาคารส านกังานใหญ่ Version 05/02/2018 



 

รหสัลกูค้า ................................. 

หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก 

 

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

เรียน    ผู้จดัการธนาคาร .......................................................................สาขา.................................................................................................... 

ข้าพเจ้า ........................................................................................ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน 

ช่ือบัญช ี......................................................................................... บัญชีเลขที่     
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ...................ตรอก/ซอย ................................ ถนน.........................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทร................................................

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า   เพื่อช าระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ให้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)  ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และส่ือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท
ให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท 

ในการหักเงนิจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษทัดงักล่าว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจ านวนเงินที่บรษิัทแจง้แก่ทางธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในใบ
แจ้งหนี้ และส่ือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจาก
บริษทัโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจา้ขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรอืฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงนิทีธ่นาคารได้หักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้แกบ่ริษทัตามใบแจง้หนี้ และส่ือบนัทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบรษิัท และ/หรือ 
ตัวแทนของบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบรษิัทให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษทั และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบญัชีในขณะนัน้เท่านั้น และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไมป่ระสงคจ์ะให้ธนาคารแจ้งการหกับัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝากและ/หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรับเงนิ/ใบเสร็จรบัเงินของบรษิัท 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือ
ขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้ทุกประการ 

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันทีนบัแต่วันทีท่ าหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน (แจ้งยกเลิก) โดย
ท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทรับทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

        (......................................................................)ตามที่ให้ไว้กบัธนาคาร 

ส าหรบับริษัท ส าหรบัธนาคาร 
 

 

รับรองว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็นลูกค้าของบริษัท 
 

         ลงชือ่ ................................................................................  
    (...............................................................................)  

บริษทัหลักทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
วันที่ .......................................................... 

COMPANY CODE        
 ธนาคารตกลงด าเนนิการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี 
 ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 บัญชีปิดแล้ว           ลายมือชือ่ไมถู่กตอ้ง 
 เลขที่บัญชีไม่ถกูต้อง    อืน่ๆ ....................................... 

ลงชื่อ ...................................................................................  
(.................................................................................) 

ลายมือชื่อผูร้ับมอบอ านาจสาขา 
วันที่ ......................................... 

 
ส าหรับธนาคารสาขาเจ้าของบญัชี Version 05/02/2018 



 

รหสัลกูค้า ................................. 

หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก 

 

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

เรียน    ผู้จดัการธนาคาร .......................................................................สาขา.................................................................................................... 

ข้าพเจ้า ........................................................................................ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน 

ช่ือบัญช ี......................................................................................... บัญชีเลขที่     
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ...................ตรอก/ซอย ................................ ถนน.........................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทร................................................

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ให้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)  ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และส่ือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท
ให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท 

ในการหักเงนิจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษทัดงักล่าว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจ านวนเงินที่บรษิัทแจง้แก่ทางธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในใบ
แจ้งหนี้ และส่ือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจาก
บริษทัโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจา้ขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรอืฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงนิทีธ่นาคารได้หักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้แกบ่ริษทัตามใบแจง้หนี้ และส่ือบนัทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบรษิัท และ/หรือ 
ตัวแทนของบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบรษิัทให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษทั และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบญัชีในขณะนัน้เท่านั้น และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไมป่ระสงคจ์ะให้ธนาคารแจ้งการหกับัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝากและ/หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรับเงนิ/ใบเสร็จรบัเงินของบรษิัท 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือ
ขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้ทุกประการ 

การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันทีนบัแต่วันทีท่ าหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน (แจ้งยกเลิก) โดย
ท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทรับทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

        (......................................................................)ตามที่ให้ไว้กบัธนาคาร 

ส าหรบับริษัท ส าหรบัธนาคาร 
 

 

รับรองว่าผู้ให้ความยนิยอมเป็นลูกค้าของบริษัท 
 

         ลงชือ่ ................................................................................  
    (...............................................................................)  

บริษทัหลักทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
วันที่ .......................................................... 

COMPANY CODE        
 ธนาคารตกลงด าเนนิการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี 
 ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 บัญชีปิดแล้ว           ลายมือชือ่ไมถู่กตอ้ง 
 เลขที่บัญชีไม่ถกูต้อง    อืน่ๆ ....................................... 

ลงชื่อ ...................................................................................  
(.................................................................................)  

ลายมือชื่อผูร้ับมอบอ านาจสาขา 
วันที่ ......................................... 

 
ส าหรับบริษัท Version 05/02/2018 


