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วนัท่ี ……    เดือน ………………… พ.ศ.  ……… 
เรียน  ผู้จดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา ……………………………………………………… 
 

ส าหรับลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า………………………………………………………เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………ท่ีอยู่เลขท่ี……… 
หมู่บ้าน/อาคาร…………………………………………………… ชัน้……… ห้อง……… หมู่ท่ี…………ตรอก/ซอย………… ถนน…………..  
ต าบล/แขวง……………… อ าเภอ/เขต……………….. จงัหวดั……………… รหสัไปรษณีย์ ………………โทรศพัท์…………………….  
โทรศพัท์มือถือ………………………เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท ……………………. บญัชีเลขท่ี (10 หลกั) ……………….  
ช่ือบญัชี..…………………………………………………….  email address: ……………………………………. 
 

ส าหรับลกูค้าประเภทนิติบคุคล/คณะบคุคล 
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….... โดย ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนั  
ทะเบียนนิตบิุคคลเลขท่ี…………………………… ทะเบียนการค้าเลขท่ี.……………………….. เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี………………… 
ท่ีอยู่เลขท่ี………หมู่บ้าน/อาคาร………………………… ชัน้……. ห้อง……. หมู่ท่ี…… ตรอก/ซอย…………… ถนน…………….............
ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………………. รหสัไปรษณีย์……………...... 
โทรศพัท์ส านกังาน…………………….. โทรศพัท์มือถือ……………………  เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท …….….……………….……… 
บญัชีเลขท่ี (10 หลกั) ……………………  ช่ือบญัชี..……………………………………. email address: ……………………………… 
 

 มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนี ้ และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนั 
ตา่งๆให้แก ่ ___บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั___(ต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ รับเงิน”) (ข้อมลูส าหรับการช าระหนีข้องข้าพเจ้าท่ีผู้ รับ
เงินก าหนด ใช้หมายเลขอ้างอิง(Reference No) ......…………………....... และรหสัประจ าตวัลกูค้า(Customer No) ………………….......) 
ตามจ านวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ /หรือ ส่ือบนัทกึข้อมลู (Media) และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ รับเงิน (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะ
เรียกวา่ “รายการ”) และน าเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีของผู้ รับเงิน 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนี ้ และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่ผู้ รับเงินดงักล่าว ในกรณีท่ี
ผู้ รับเงินก าหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ช าระคา่บริการ และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้บริการหกับญัชี ข้าพเจ้าตกลง
ช าระคา่บริการ และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชี
เงินฝากดงักล่าว และ/หรือ บญัชีเงนิฝากอ่ืนใดของข้าพเจ้า เพ่ือช าระค่าบริการ และ/หรือคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักล่าวได้ด้วย 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินท่ีผู้ รับเงินแจ้งแก่ธนาคารนัน้ ไม่ถกูต้องและ
ธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนท่ีปรากฏในรายการเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงิน
จ านวนดงักล่าวจากผู้ รับเงินโดยตรง ทัง้นี ้ โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชี
เงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนีแ้ก่ผู้ รับเงินตามรายการท่ีธนาคารได้รับจากผู้ รับเงิน และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของข้าพเจ้าได้ตอ่เม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เทา่นัน้ 

อนึง่ ข้าพเจ้าตกลงว่าในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าดงักล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้งการหกับญัชีแก่ข้าพเจ้าแตอ่ย่างใด 
เน่ืองจาก ข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหกับญัชีดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคูฝ่าก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ ใบรับเงิน และ/
หรือ ใบเสร็จรับเงินของผู้ รับเงินอยู่แล้ว 

2/ในกรณี... 

หนังสือยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝากของผู้ช าระเงนิ 
บริการช าระเงนิ SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay 

ส าหรับ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จ ากัด 
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ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และ/หรือ เลขท่ีของบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าได้เปล่ียนแปลงไป ไม่วา่โดยเหตใุดก็
ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันี ้คงมีผลใช้บงัคับส าหรับบญัชีเงินฝากท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีท าหนงัสือฉบบันี ้และให้คงมีผลใช้
บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ธนาคารจะได้บอกเลิกการให้บริการหกับญัชีตามหนงัสือฉบบันี ้หรือข้าพเจ้าจะได้แจ้งเพิกถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ธนาคารและผู้ รับเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

 
 

      ลงช่ือ …………………………………………………………  เจ้าของบญัชีผู้ ให้ความยินยอม 
              ( …………………………………………………………. ) 

หมายเหต ุ1. กรณีบคุคลธรรมดา/คณะบคุคล ให้เจ้าของบญัชีเงินฝากลงลายมือช่ือตามตวัอย่างที่ให้ไว้กบัธนาคาร 
 2. กรณีนิตบิคุคล ให้ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลลงนามพร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) ตามเง่ือนไข และ/หรือรายช่ือบคุคลที่

ปรากฎในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ส าหรับบริษัท จ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน) หรือเอกสารส าคญัการจดทะเบียนนิตบิคุคล (ส าหรับนิติบคุคลประเภทอ่ืน) ซึง่
อาจจะเรียกช่ือแตกตา่งกนัไปตามแตป่ระเภทของนิตบิคุคล 

 
รับรองลายมือช่ือเจ้าของบญัชีผู้ ให้ความยินยอม 

ลงช่ือ  ……………………………………  ผู้ รับรอง 
         ( …..………………………………) 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารสาขา Inter Branch   เจ้าหน้าท่ีธนาคารสาขา Home Branch 
ได้ท าการตรวจสอบเอกสารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   ได้ท าการตรวจสอบเอกสารและลายมือช่ือผู้ให้ความยินยอมพร้อม 

ตราประทบั(ถ้ามี) 
 

 ลงช่ือ ………………….…………………….....…              ลงช่ือ  ………………….…………......…………….              
                 (…….…..………………..…………………..)                       (……………..………………………………..)  

       หวัหน้าธนกิจ/ธุรกิจขึน้ไป                        หวัหน้าธนกิจ/ธุรกิจขึน้ไป 
                   พร้อมประทบัตราสาขาและบนัทกึเลขบตัรพนกังาน                   พร้อมประทบัตราสาขาและบนัทกึเลขบตัรพนกังาน 
หมายเหต ุ               หมายเหต ุ
1. เจ้าหน้าที่สาขาตรวจสอบเอกสาร           1. เจ้าหน้าที่สาขาตรวจสอบเอกสาร 
                                                                                                               และลายมือชื่อผู้ ให้ความยินยอมพร้อมตราประทบั (ถ้ามี)      
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่ก าหนด            2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่ก าหนด 
3. จดัเก็บส าเนาและสง่เอกสารต้นฉบบั                                              3. จดัเก็บส าเนาและสง่เอกสารต้นฉบบั                                                                                              

ท่ี ทีมปฏิบตัิช าระคา่สินค้าและบริการ สายปฏิบตัิการช าระเงินและธุรกรรมการค้าตา่งประเทศ ส านกัรัชโยธิน ตกึ West Tower B ชัน้ 12  
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 02-795-3699 ถงึ 3703 โทรสาร 02-777-6887 
 
 

 

“ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่รับเร่ืองพิมพ์รายละเอียด 9100 ด้วยเคร่ือง Printer” 
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