หนังสือยินยอมให้ หักบัญชีเงินฝาก
เขียนที่…………………………………………….
วันที่………………………..………………….…..
เรี ยน

ผู้จดั การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สานัก/สาขา……………………………………

1. ข้ าพเจ้ า
บริ ษัท
ห้ างหุ้นส่วน ……………………………………………………………………………….....……………
โดย ………………………………………………………………………………………………………….ผู้มีอานาจกระทาการแทน
หรื อ
นาย
นาง
นางสาว ……………………………….………………………………………เจ้ าของบัญชี

2.

3.

4.

5.

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่
ชื่อบัญชี ……………..…………………..……...................................... ณ สาขา ………………..…………….…….……...
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่
- ชื่อบัญชี ……………..…………………..……...................................... ณ สาขา ………………..…………….……...…….
ส านัก งานตัง้ อยู่ เ ลขที่ / อาศัย อยู่ ที่ …....……… ตรอก/ซอย……………..…………..…… ถนน……….……………………
ตาบล/แขวง…………….………... อาเภอ/เขต………….……………………...….. จังหวัด…………...……….…..…….……
รหัสไปรษณีย์…………………..……… โทร.………..…………………………มือถือ...............................................……
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ า เพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ
ให้ แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริษัท”) ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ตามจานวนที่ปรากฎในคาสัง่ และ/หรื อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้ รับจากบริ ษัท และ/หรื อ
(2) ตามจานวนที่ข้าพเจ้ าทารายการเพื่ อขอชาระเงินผ่านเว็บไซต์ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริ ษัทให้ บริ การ โดยข้ าพเจ้ า
รับทราบว่าข้ าพเจ้ าจะต้ องทาการพิสูจน์ตวั ตน โดยใช้ รหัส (User ID) รหัสผ่าน (Password) รวมทังรหั
้ สอื่นใดที่ใช้ สาหรับการ
เข้ าใช้ ระบบตามขันตอน
้
วิธีการและเงื่อนไขของการใช้ บริ การตามที่ธนาคารกาหนดอย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าตกลงเก็บรักษา
รหัสผ่านดังกล่าวไว้ เป็ นความลับมิให้ ผ้ ใู ดล่วงรู้ โดยเด็ดขาด
ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ถือว่าคาสัง่ ที่ธนาคารได้ รับจากบริ ษัทเป็ นคาสัง่ ที่ถูกต้ องสาหรับให้ ธนาคารดาเนินการหักบัญชีของข้ าพเจ้ า และใน
กรณีที่ข้าพเจ้ าทารายการเพื่อขอชาระเงินผ่านเว็บไซต์หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริ ษัทให้ บริ การ ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าการกระทา
ใดๆ โดยใช้ รหัสผ่านของข้ าพเจ้ าถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ผกู พันข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ และข้ าพเจ้ า
ตกลงรั บผิดชอบการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ข้ าพเจ้ ากระทาการด้ วยตนเองทังสิ
้ น้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณี การกระทาทุจริ ตซึ่ง
ข้ าพเจ้ าไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อได้ กระทาการโดยประมาทเลินเล่อและก่อให้ เกิดการกระทาอันเป็ นทุจริ ตนัน้
เมื่อธนาคารดาเนินการหักเงินตามที่กล่าวในข้ อ 2. ข้ างต้ นแล้ ว ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ ธนาคารนาเงินตามจานวนที่หกั ดังกล่าว
โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัท และในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการหักบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า
ตามหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ า เพื่อชาระค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ด้วย โดยข้ าพเจ้ าตกลงให้ ถือว่าบรรดาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารได้ จดั ทา
ขึ ้นมีความถูกต้ องทุกประการ
ข้ าพเจ้ ารั บทราบว่า ธนาคารจะดาเนินการให้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในหนังสือ ฉบับนีโ้ ดยเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ เว้ นแต่การให้ บริ การของ
ธนาคารขัดต่อกฎ ระเบียบ คาสัง่ บทบัญญัติของกฎหมาย หรื อขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานของธนาคาร หรื อ ข้ าพเจ้ าไม่มี
หรื อถูกระงับใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร หรื อการหักและโอนเงินจะเป็ นเหตุให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กับ
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ธนาคาร หรื อในกรณีที่ข้าพเจ้ ามีเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการหักบัญชี รวมทังช
้ าระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการหักบัญชี
(ถ้ ามี) ในขณะนัน้ หรื อข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงของธนาคาร หรื ออยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางกฎหมาย หรื อใน
กรณีที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ าถึงความขัดข้ องในการทา ธุรกรรมหรื อได้ แจ้ งในขณะที่ ทาธุรกรรม รวมทังในกรณี
้
ที่
เกิดเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
ในกรณี ที่ร ะบบคอมพิวเตอร์ หรื อ ระบบการติดต่อสื่ อสารของข้ าพเจ้ า ธนาคาร บริ ษัท ผู้ให้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet
Service Provider) หรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile Operator) หรื อ ระบบไฟฟ้ า ระบบการติด ต่อ สื่ อ สาร
โทรคมนาคม หรื อ ระบบอื่ นใดที่เกี่ ยวข้ อ งกับการให้ บริ การ ชารุ ด ขัดข้ อ ง อยู่ร ะหว่างการซ่อ มแซม หรื อ ปิ ดระบบชั่วคราวเพื่ อ
บารุ งรักษา เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถใช้ บริ การได้ ข้ าพเจ้ าตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขดั ข้ องดังกล่าวมาเป็ นข้ อเรี ยกร้ องให้ ธนาคาร
รับผิดชอบแต่ประการใด
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อ ภาระผูกพันต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทดังกล่าว หาก
ปรากฎในภายหลังว่าจานวนเงินที่ ปรากฎในคาสัง่ และ/หรื อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่าวข้ างต้ น หรื อจานวนเงินที่ข้าพเจ้ าทารายการ
เพื่อขอชาระเงินผ่านเว็บไซต์ที่บริ ษัทให้ บริ การนันไม่
้ ถูกต้ อง และธนาคารได้ ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามจานวนื
ที่กล่าวข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะดาเนินการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากบริ ษั ทโดยตรง โดยทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอสละ
สิทธิ์ในการเรี ยกร้ อง หรื อให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั โอนจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพื่อชาระหนี ้แก่บริ ษัทตามความใน
หนังสือฉบับนี ้
ในการหักบัญชีตามหนังสือ ยินยอมฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ประสงค์ให้ ธนาคารแจ้ งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้ าพเจ้ าสามารถ
ทราบรายการดังกล่าวได้ จากสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรื อ รายการเคลื่ อ นไหวบัญ ชี (Statement) ของธนาคาร หรื อ จากใบรั บ/
ใบเสร็ จรับเงินของบริ ษัท
ในกรณีพบข้ อผิดพลาดหรื อข้ อสงสัยใด ๆ ในการใช้ บริ การ ข้ าพเจ้ าตกลงจะรี บแจ้ งให้ ธนาคารทราบพร้ อมด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี :้ (1)
วันและเวลาที่ทารายการ (2) เลขที่บญ
ั ชีของข้ าพเจ้ าและของผู้ที่เกี่ยวข้ อง (3) ประเภทของบริ การ (4) จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อออก
จากบัญชี (5) ชื่อและสถานที่ติดต่อ (6) ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น (7) หมายเลขอ้ างอิง (ถ้ ามี) และ/หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามที่
เห็นสมควร ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าธนาคารจะแจ้ งผลการตรวจสอบและ/หรื อการแก้ ไขให้ ข้าพเจ้ าทราบภายในเวลาเจ็ด (7) วันนับแต่
วันที่ทราบผลการตรวจสอบ และจะดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลาสามสิบ (30) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
แจ้ งโดยเร็ ว ตามหลักเกณฑ์และขันตอนการปฏิ
้
บตั ขิ องธนาคาร
ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดขึ ้น ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ผิดนันให้
้ ถกู ต้ องได้ ทนั ทีโดยจะ
ไม่โต้ แย้ งคัดค้ านการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของธนาคารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น โดยหากบัญชีของข้ าพเจ้ าไม่มียอดเงินคงเหลือ
เพียงพอที่จะให้ ธนาคารโอนหรื อหักเงินได้ เพื่อแก้ ไขรายการดังกล่าวได้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะไม่หกั เงิน
จากบัญชีของข้ าพเจ้ าซึง่ ไม่มีเงินเพียงพอกับการโอนหรื อหักเงินเพื่อแก้ ไขรายการดังกล่าวในข้ อนี ้ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารพบ
ข้ อผิดพลาดที่จะต้ องรับผิดชดใช้ เงินให้ แก่ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ารั บทราบว่า ธนาคารจะโอนจานวนเงินที่ผิดพลาดดังกล่าวให้ ข้ าพเจ้ า
พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตราที่กฎหมายกาหนด โดยคานวณตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารได้ หกั เงินจานวนดังกล่าวจากบัญชีของข้ าพเจ้ าเป็ น
ต้ นไป
ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของบริ การนี ้ได้ โดยแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าสิบห้ า (15) วัน ด้ วยการปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน/สาขา และ/หรื อที่เว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี
้ ้ ในกรณีที่การ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมี ผลให้ ข้ าพเจ้ าต้ องเสียค่าใช้ จ่ายหรื อมี ภาระความรั บผิดชอบเพิ่มขึน้ ข้ าพเจ้ ารั บทราบว่า ข้ าพเจ้ า
สามารถยกเลิกการใช้ บริ การได้ ตามขันตอนที
้
่ธนาคารกาหนด
ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บญ
ั ชี หรื อผู้มีอานาจถอนเงิน เป็ นต้ น ได้ เปลี่ยนแปลง
ไป ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากฉบับนี ค้ งมีผลใช้ บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ วนัน้
ทุกประการ
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13. การให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นให้ มีผลบังคับทันทีนับตังแต่
้ วนั ที่ทาหนังสือนี ้ และให้ คงมี ผลบังคับต่อไป จนกว่า
ธนาคารจะได้ บอกเลิกการให้ บริ การตามหนังสือฉบับนี ้ หรื อข้ าพเจ้ าจะได้ เพิกถอนโดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งให้ ธนาคารและ
บริ ษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า หนึง่ (1) เดือน
14. หากมี ความเสี ยหายใด ๆ เกิดขึน้ อันเนื่ อ งมาจากการที่ธนาคารได้ ดาเนินการตามหนังสื อ ฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงจะไม่ฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีเรี ยกร้ องค่าเสียหายกับธนาคารหรื อพนักงานของธนาคารที่ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามหนังสือฉบับนี ้ เว้ นแต่เป็ นการกระทาโดย
จงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร และ/หรื อพนักงานของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ……….………...…………………… เจ้ าของบัญชี/ผู้ให้ ความยินยอม
(……..……………..…………..……)
ลงลายมือชื่อให้ เหมือนกับการเปิ ดบัญชี

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท
ขอรับรองว่าได้ ทาการตรวจสอบข้ อมูลแล้ ว

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ขอรับรองว่าหมายเลขบัญชีและลายมือชื่อถูกต้ อง

ลงชื่อ…………………………………………………………….. ลงชื่อ ……………………………………………………………..
(……………………………………………………………)
(……………………………………………………………)
สาขา/แผนก
บริ ษัท…………………………………………………………….
.....……………………………………………..……………
Company Code (ธนาคารกาหนด)
Customer No. (บริ ษัทกาหนด)
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