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หนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงนิฝาก 
 
          

 เขียนท่ี……………………………………………. 
  

วนัท่ี………………………..………………….….. 
เรียน ผู้จดัการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 ส านกั/สาขา…………………………………… 
 

1. ข้าพเจ้า         บริษัท   ห้างหุ้นส่วน ……………………………………………………………………………….....…………… 
โดย ………………………………………………………………………………………………………….ผู้ มีอ านาจกระท าการแทน   

        หรือ               นาย          นาง             นางสาว ……………………………….………………………………………เจ้าของบญัชี 
         
          บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ี                          -                                       -                                                         
               ช่ือบญัชี  ……………..…………………..……...................................... ณ สาขา ………………..…………….…….……... 
               บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี                -    -                                       -                                               
               ช่ือบญัชี  ……………..…………………..……...................................... ณ สาขา ………………..…………….……...……. 

ส านักงานตัง้อยู่ เลขท่ี/อาศัยอยู่ ท่ี…....……… ตรอก/ซอย……………..…………..…… ถนน……….…………………… 
ต าบล/แขวง…………….………... อ าเภอ/เขต………….……………………...….. จงัหวดั…………...……….…..…….…… 
รหสัไปรษณีย์…………………..……… โทร.………..…………………………มือถือ...............................................…… 

2. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัตา่ง ๆ 
ให้แก่  บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “บริษัท”) ตามวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตามจ านวนท่ีปรากฎในค าสัง่ และ/หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

(2) ตามจ านวนท่ีข้าพเจ้าท ารายการเพ่ือขอช าระเงินผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้บริการ โดยข้าพเจ้า
รับทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องท าการพิสูจน์ตวัตน โดยใช้รหสั (User ID) รหสัผ่าน (Password) รวมทัง้รหสัอ่ืนใดท่ีใช้ส าหรับการ
เข้าใช้ระบบตามขัน้ตอน วธีิการและเง่ือนไขของการใช้บริการตามท่ีธนาคารก าหนดอย่างถกูต้อง ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลงเก็บรักษา
รหสัผ่านดงักล่าวไว้เป็นความลบัมิให้ผู้ ใดล่วงรู้โดยเดด็ขาด   

3. ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าค าสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเป็นค าสัง่ท่ีถูกต้องส าหรับให้ธนาคารด าเนินการหกับญัชีของข้าพเจ้า และใน
กรณีท่ีข้าพเจ้าท ารายการเพ่ือขอช าระเงินผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้บริการ ข้าพเจ้ายอมรับว่าการกระท า
ใดๆ โดยใช้รหสัผ่านของข้าพเจ้าถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ผกูพนัข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าไม่ต้องลงลายมือช่ือในเอกสารใด ๆ และข้าพเจ้า
ตกลงรับผิดชอบการกระท าดงักล่าวเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้ากระท าการด้วยตนเองทัง้สิน้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีการกระท าทุจริตซึ่ง
ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือได้กระท าการโดยประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดการกระท าอนัเป็นทจุริตนัน้   

4. เม่ือธนาคารด าเนินการหกัเงินตามท่ีกล่าวในข้อ 2. ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารน าเงินตามจ านวนท่ีหกัดงักล่าว
โอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และในกรณีท่ีมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการหกับญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า
ตามหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ด้วย โดยข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าบรรดาเอกสารตา่ง ๆ เก่ียวกบัการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารได้จดัท า
ขึน้มีความถกูต้องทกุประการ 

5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ธนาคารจะด าเนินการให้บริการตามท่ีระบุไว้ในหนังสือฉบบันีโ้ดยเสร็จสิน้สมบูรณ์ เว้นแต่การให้บริการของ
ธนาคารขดัต่อกฎ ระเบียบ ค าสัง่ บทบญัญัติของกฎหมาย หรือขดัต่อหลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานของธนาคาร หรือข้าพเจ้าไม่มี
หรือถูกระงบัใช้วงเงินสินเช่ือกับธนาคาร หรือการหกัและโอนเงินจะเป็นเหตใุห้ยอดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กับ
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ธนาคาร  หรือในกรณีท่ีข้าพเจ้ามีเงินในบญัชีไม่เพียงพอต่อการหกับญัชี รวมทัง้ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการหกับญัชี 
(ถ้ามี) ในขณะนัน้ หรือข้าพเจ้าปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงของธนาคาร หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางกฎหมาย หรือใน
กรณีท่ีธนาคารได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าถึงความขดัข้องในการท า ธุรกรรมหรือได้แจ้งในขณะท่ีท าธุรกรรม รวมทัง้ในกรณีท่ี
เกิดเหตสุดุวสิยัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร 

6. ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อส่ือสารของข้าพเจ้า ธนาคาร บริษัท ผู้ ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet 
Service Provider) หรือผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  (Mobile Operator) หรือระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อส่ือสาร
โทรคมนาคม หรือระบบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ  ช ารุด ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพ่ือ
บ ารุงรักษา เป็นเหตใุห้ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้บริการได้ ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ยกเอาเหตขุดัข้องดงักล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคาร
รับผิดชอบแตป่ระการใด 

7. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนี ้และ/หรือ ภาระผกูพนัตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฎในภายหลงัว่าจ านวนเงินท่ีปรากฎในค าสัง่ และ/หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกล่าวข้างต้น หรือจ านวนเงินท่ีข้าพเจ้าท ารายการ
เพ่ือขอช าระเงินผ่านเว็บไซต์ท่ีบริษัทให้บริการนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนื
ท่ีกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัง้นี ้ ข้าพเจ้าขอสละ
สิทธ์ิในการเรียกร้อง หรือให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตามความใน
หนงัสือฉบบันี ้ 

8. ในการหกับญัชีตามหนงัสือยินยอมฉบบันี ้ ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถ
ทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรือรายการเคล่ือนไหวบัญชี (Statement) ของธนาคาร หรือจากใบรับ/
ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

9. ในกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสยัใด ๆ ในการใช้บริการ ข้าพเจ้าตกลงจะรีบแจ้งให้ธนาคารทราบพร้อมด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี:้ (1) 
วนัและเวลาท่ีท ารายการ (2) เลขท่ีบญัชีของข้าพเจ้าและของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (3) ประเภทของบริการ (4) จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือออก
จากบญัชี (5) ช่ือและสถานท่ีติดตอ่ (6) ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ (7) หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี) และ/หรือข้อมลูอื่นใดท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
เห็นสมควร ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบและ/หรือการแก้ไขให้ข้าพเจ้าทราบภายในเวลาเจ็ด (7) วนันบัแต่
วนัท่ีทราบผลการตรวจสอบ และจะด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้เสร็จสิน้ภายในเวลาสามสิบ (30) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ
แจ้งโดยเร็ว ตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏิบตัขิองธนาคาร  

10. ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดขึน้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีผิดนัน้ให้ถกูต้องได้ทนัทีโดยจะ
ไม่โต้แย้งคดัค้านการแก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวของธนาคารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ โดยหากบญัชีของข้าพเจ้าไม่มียอดเงินคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะให้ธนาคารโอนหรือหกัเงินได้เพ่ือแก้ไขรายการดงักล่าวได้ ธนาคารจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ทัง้นี ้ธนาคารจะไม่หกัเงิน
จากบญัชีของข้าพเจ้าซึง่ไม่มีเงินเพียงพอกบัการโอนหรือหกัเงินเพ่ือแก้ไขรายการดงักล่าวในข้อนี  ้อย่างไรก็ตาม หากธนาคารพบ
ข้อผิดพลาดท่ีจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคารจะโอนจ านวนเงินท่ีผิดพลาดดงักล่าวให้ข้าพเจ้า
พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยค านวณตัง้แต่วนัท่ีธนาคารได้หกัเงินจ านวนดงักล่าวจากบญัชีของข้าพเจ้าเป็น
ต้นไป 

11. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปล่ียนแปลง ข้อก าหนดและเง่ือนไขของบริการนีไ้ด้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วนั ด้วยการปิดประกาศ ณ ท่ีท าการส านักงาน/สาขา และ/หรือท่ีเว็บไซต์ของธนาคาร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้ข้าพเจ้าต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้า
สามารถยกเลิกการใช้บริการได้ตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด 

12. ในกรณีท่ีรายละเอียดเก่ียวกบับญัชีเงินฝากท่ีกล่าวมาแล้ว เช่น ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี หรือผู้ มีอ านาจถอนเงิน เป็นต้น ได้เปล่ียนแปลง
ไป ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝากท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงไปแล้วนัน้
ทกุประการ 
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13. การให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนับตัง้แต่วนัท่ีท าหนังสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไป จนกว่า
ธนาคารจะได้บอกเลิกการให้บริการตามหนงัสือฉบบันี ้หรือข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งให้ธนาคารและ
บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า หนึง่ (1) เดือน  

14. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารได้ด าเนินการตามหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเรียกร้องคา่เสียหายกบัธนาคารหรือพนกังานของธนาคารท่ีได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามหนงัสือฉบบันี ้เว้นแต่เป็นการกระท าโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร และ/หรือพนกังานของธนาคาร 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                           ลงช่ือ……….………...…………………… เจ้าของบญัชี/ผู้ ให้ความยินยอม  
                                  (……..……………..…………..……) 
                                  ลงลายมือช่ือให้เหมือนกบัการเปิดบญัชี 

  
 
 
 
                                ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัท                                                               ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

ขอรับรองวา่ได้ท าการตรวจสอบข้อมลูแล้ว 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………….. 

       (……………………………………………………………) 

บริษัท……………………………………………………………. 

Customer No. (บริษัทก าหนด) 

       

ขอรับรองวา่หมายเลขบญัชีและลายมือช่ือถกูต้อง 
 

ลงช่ือ …………………………………………………………….. 
        (……………………………………………………………) 
สาขา/แผนก                 

.....……………………………………………..…………… 
Company Code (ธนาคารก าหนด) 
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