
  
 

 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน 
บริการช าระเงิน SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay ส าหรับธุรกจิหลักทรพัย ์

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

เรียน  ผู้จดัการธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา ……………………………………………………… 
 
ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า……………………………………………………....................………เลขประจ าตัวประชาชน………….............……………… 
ที่อยู่เลขที…่………… 
หมู่บ้าน/อาคาร………......…………….....…………… ชัน้…….  ห้อง…….  หมู่ที่……  ตรอก/ซอย…………….....……… ถ นน…………….……….. ต าบล/แขวง……………………  อ าเภอ/เขต…………………….. จังหวัด………………   รหัส
ไปรษณีย ………....……โทรศัพท์………...........…….  
โทรศัพท์มือถือ………………………เจ้าของบัญชีเงนิฝากประเภท …….….………………. บัญชเีลขที่ (10 หลัก) …………...........................…………….  
ชื่อบัญช.ี.……………………………………………. email address: ....................………. 
 
ส าหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล/คณะบุคคล 
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….... โดย………………………………………………………………………………………………………………………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน  
ทะเบยีนนติิบุคคลเลขที่………….....……… ทะเบียนการค้าเลขที่ .……………………....………….. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ………......……..........…… 
ที่อยู่เลขที…่….......…หมู่บ้าน/อาคาร……..............……………..........……… ชั้น……. ห้อง……. หมู่ที่…… ตรอก/ซอย……...….........……  ถนน…………….........……….. ต าบล/แขวง…..……………  อ าเภอ/เขต……...….....………… 
จังหวัด…………………. รหัสไปรษณีย………....................…….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………….. โทรศัพท์มือถือ……………………  เจ้าของบญัชเีงินฝากประเภท …….….……………….……… 
บัญชเีลขที่ (10 หลัก) …………………..........…….  ชื่อบัญช.ี.……………………………………………. email address: ....................………. 

 
 

 มีความประสงคใหธนาคารหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากดังกลาวข้างต้นของขาพเจา เพื่อช าระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก่..……………………… (ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ผู้รับเงิน”) ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และ/
หรือ ส่ือบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ที่ธนาคารได้รับจากผู้รับเงิน (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “รายการ”) และน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้รับเงิน 
 ในการหกัเงนิจากบัญชีเงนิฝากของขาพเจา เพื่อช าระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ให้แก่ผรูับเงนิดังกล่าว ในกรณทีี่ผู้รับเงินก าหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผูช้ าระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้บรกิารหักบญัชี ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชเีงนิฝากดังกล่าว และ/หรือ บัญชเีงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้า เพื่อช าระ
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายดังกล่าวได้ด้วย 
 ในการหกัเงนิจากบัญชีเงนิฝากของขาพเจา หากปรากฏในภายหลังวาจ านวนเงนิที่ผู้รับเงินแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถกูต้องและธนาคารได้ท าการหักเงินจากบญัชเีงินฝากของขาพเจาตามจ านวนที่ปรากฏในรายการเรยีบร้อยแล้ว ข้าพเจา้
ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรียกรองเงินจ านวนดงักลาวจากผู้รับเงินโดยตรง ทั้งนี้ โดยขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชเีงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี้แก่ผู้รับเงินตามรายการที่ธนาคารได้รับ
จากผู้รับเงิน และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงนิฝากของข้าพเจ้าไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้เทานั้น 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าตกลงว่าในการหักเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจ้าดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้งการหกับัญชีแก่ข้าพเจา้แต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบญัชีดังกล่าวนั้นไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT 
ของธนาคารและ/หรือ ใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงนิของผู้รับเงินอยู่แล้ว 
 ในกรณีทีเ่อกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมใหห้ักบัญชเีงนิฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคบัส าหรับบญัชเีงินฝากที่ได้
เปลี่ยนแปลงนัน้ได้ด้วยทกุประการ 
 ข้าพเจ้าขอใหค้ ารับรองต่อธนาคารดังนี ้
  1. ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้รับเงินทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงคใ์ห้ผู้รับเงินได้รับช าระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรพัย์ที่ข้าพเจ้ามีอยูก่ับผู้รับเงินด้วยวิธหีักเงนิในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเท่านั้น 
(ไม่รวมถึงการช าระหนี้ของบุคคลอ่ืนใด) โดยหากผู้รบัเงนิไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะด าเนนิการเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อผู้รับเงนิโดยตรง โดยข้าพเจา้ไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อธนาคารแต่อย่างใด 
  2. กรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมถึงกรณีเปลีย่นแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบบันี้  ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ธนาคารทราบโดยเร็ว 
 การขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบัญชีเงนิฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทนัทีนบัตั้งแต่วันที่ท าหนังสือฉบับนี้ และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าธนาคารจะไดบ้อกเลิกการให้บริการหักบัญชีตามหนังสือฉบับนี้ หรือข้าพเจ้าจะได้แจ้ง
เพิกถอนเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและผู้รับเงนิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน  

 
                                                                             ลงชื่อ ………………………………...............………………… เจ้าของบญัชีผูใ้ห้ความยนิยอม 

                                                                                      ( ……………………………….............………………… ) 
หมายเหตุ 1. กรณีบุคคลธรรมดา/คณะบคุคล ใหเ้จ้าของบัญชเีงินฝากลงลายมือชื่อตามตัวอย่างทีใ่ห้ไว้กับธนาคาร 

 2. กรณีนติิบุคคล ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้าม)ี ตามเงื่อนไข และ/หรือ รายชื่อบุคคลทีป่รากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ส าหรับ
บริษัท จ ากัด บริษทัมหาชนจ ากัด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ห้างหุน้ส่วนสามัญจดทะเบียน) หรือเอกสารส าคัญการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ส าหรับนิตบิุคคลประเภทอ่ืน) ซึ่งอาจจะเรยีกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของนิตบิุคคล 

 
รับรองลายมือชื่อเจ้าของบญัชีผูใ้ห้ความยนิยอมและรับรองว่าเจ้าของบัญชีผู้ให้ความยินยอมเปน็เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ที่ไดเ้ปิดไว้กับผู้รับเงนิ บัญชีเลขที.่............................... ชื่อบัญช.ี................................................... 
                                          
 
                                                                                                                                                                                ลงชื่อ  ………………………............................…………….  ผู้รับเงิน 
                                                                                                                                                                                        ( ….................................………………………………) 
 
 
         ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา Inter Branch                                          เจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา Home Branch 
        ได้ท าการตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว                                         ได้ท าการตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่อผู้ให้ความยนิยอมพร้อม 
ตราประทับ (ถ้าม)ี 

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

          หัวหน้าธนกจิ/ธุรกิจขึ้นไป                                                                                  หัวหน้าธนกจิ/ธุรกิจขึ้นไป 
                  พร้อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนกังาน                                                                 พร้อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนกังาน 
หมายเหต ุ          หมายเหต ุ
1. เจ้าหน้าที่สาขาตรวจสอบเอกสาร                               1. เจ้าหน้าที่สาขาตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมพร้อมตราประทับ (ถ้าม)ี 
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่ก าหนด                                                                                                      2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่ก าหนด     
3. จัดเก็บส าเนาและส่งเอกสารต้นฉบบัใหท้ีมปฏิบัตกิารช าระค่าสินค้าและ                                                     3. จัดเก็บส าเนาและสง่เอกสารต้นฉบบัให้ทีมปฏิบัตกิารช าระค่าสินค้าและ 
    บริการ สายปฏิบัตกิารช าระเงนิและเรยีกเก็บ Center of Excellence                                  บริการ สายปฏิบัติการช าระเงินและเรียกเก็บ Center of Excellence 
    (ชิดลม) อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380                                                         (ชิดลม) อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380 

   

“ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารสาขาที่รับเรื่องพิมพ์รายละเอียด 9100 ด้วยเครื่อง Printer” 


