หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของผูช้ าระเงิน
บริการชาระเงิน SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay สาหรับธุรกิจหลักทรัพย์
วันที่ …… เดือน ……………. พ.ศ. ..….……

เรียน ผู้จดั การธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา ………………………………………………………

สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า……………………………………………………....................………เลขประจาตัวประชาชน………….............………………
ที่อยู่เลขที…
่ …………
หมู่บ้าน/อาคาร………......…………….....…………… ชัน้ ……. ห้อง……. หมู่ที่…… ตรอก/ซอย…………….....……… ถ นน…………….……….. ตาบล/แขวง…………………… อาเภอ/เขต…………………….. จังหวัด……………… รหัส
ไปรษณีย ………....……โทรศัพท์………...........…….
โทรศัพท์มือถือ………………………เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท …….….………………. บัญชีเลขที่ (10 หลัก) …………...........................…………….
ชื่อบัญชี..……………………………………………. email address: ....................……….
สาหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล/คณะบุคคล
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….... โดย………………………………………………………………………………………………………………………………ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่………….....……… ทะเบียนการค้าเลขที่ .……………………....………….. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ………......……..........……
ที่อยู่เลขที…
่ ….......…หมู่บ้าน/อาคาร……..............……………..........……… ชั้น……. ห้อง……. หมู่ที่…… ตรอก/ซอย……...….........…… ถนน…………….........……….. ตาบล/แขวง…..…………… อาเภอ/เขต……...….....…………
จังหวัด…………………. รหัสไปรษณีย………....................……..
โทรศัพท์สานักงาน…………………….. โทรศัพท์มือถือ…………………… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท …….….……………….………
บัญชีเลขที่ (10 หลัก) …………………..........……. ชื่อบัญชี..……………………………………………. email address: ....................……….
มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวข้างต้นของขาพเจา เพื่อชาระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก่..……………………… (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับเงิน”) ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และ/
หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากผู้รับเงิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”) และนาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของผู้รับเงิน
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชาระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ให้แก่ผรู ับเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้รับเงินกาหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผูช้ าระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการหักบัญชี ข้าพเจ้าตกลงชาระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้า เพื่อชาระ
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ด้วย
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา หากปรากฏในภายหลังวาจานวนเงินที่ผู้รับเงินแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถกู ต้องและธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจานวนที่ปรากฏในรายการเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า
ตกลงทีจ่ ะดาเนินการเรียกรองเงินจานวนดังกลาวจากผู้รับเงินโดยตรง ทั้งนี้ โดยขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้แก่ผู้รับเงินตามรายการที่ธนาคารได้รับ
จากผู้รับเงิน และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้ เทานั้น
อนึ่ง ข้าพเจ้าตกลงว่าในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้งการหักบัญชีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT
ของธนาคารและ/หรือ ใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของผู้รับเงินอยู่แล้ว
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้
เปลี่ยนแปลงนัน้ ได้ด้วยทุกประการ
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อธนาคารดังนี้
1.
ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้รับเงินทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับเงินได้รับชาระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ามีอยูก่ ับผู้รับเงินด้วยวิธหี ักเงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเท่านั้น
(ไม่รวมถึงการชาระหนี้ของบุคคลอื่นใด) โดยหากผู้รบั เงินไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะดาเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อผู้รับเงินโดยตรง โดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อธนาคารแต่อย่างใด
2.
กรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมถึงกรณีเปลีย่ นแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
การขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนบั ตั้งแต่วันที่ทาหนังสือฉบับนี้ และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้บอกเลิกการให้บริการหักบัญชีตามหนังสือฉบับนี้ หรือข้าพเจ้าจะได้แจ้ง
เพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและผู้รับเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
ลงชื่อ ………………………………...............………………… เจ้าของบัญชีผใู้ ห้ความยินยอม
( ……………………………….............………………… )

หมายเหตุ 1. กรณีบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล ให้เจ้าของบัญชีเงินฝากลงลายมือชื่อตามตัวอย่างทีใ่ ห้ไว้กับธนาคาร
2. กรณีนติ ิบุคคล ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข และ/หรือ รายชื่อบุคคลทีป่ รากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (สาหรับ
บริษัท จากัด บริษทั มหาชนจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน) หรือเอกสารสาคัญการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (สาหรับนิตบิ ุคคลประเภทอื่น) ซึ่งอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของนิตบิ ุคคล
รับรองลายมือชื่อเจ้าของบัญชีผใู้ ห้ความยินยอมและรับรองว่าเจ้าของบัญชีผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เปิดไว้กับผู้รับเงิน บัญชีเลขที.่ ............................... ชื่อบัญชี....................................................
ลงชื่อ ………………………............................……………. ผู้รับเงิน
( ….................................………………………………)
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา Inter Branch
ได้ทาการตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตราประทับ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา Home Branch
ได้ทาการตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมพร้อม

ลงชื่อ ………………….………......………………
(…….…..………………..…………………..)
หัวหน้าธนกิจ/ธุรกิจขึ้นไป
พร้อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนักงาน
หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่สาขาตรวจสอบเอกสาร
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่กาหนด
3. จัดเก็บสาเนาและส่งเอกสารต้นฉบับให้ทีมปฏิบัตกิ ารชาระค่าสินค้าและ
บริการ สายปฏิบัตกิ ารชาระเงินและเรียกเก็บ Center of Excellence
(ชิดลม) อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380

ลงชื่อ ……………....…….……………….……….
(……………..………………………………..)
หัวหน้าธนกิจ/ธุรกิจขึ้นไป
พร้อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนักงาน

หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่สาขาตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที่กาหนด
3. จัดเก็บสาเนาและส่งเอกสารต้นฉบับให้ทีมปฏิบัตกิ ารชาระค่าสินค้าและ
บริการ สายปฏิบัติการชาระเงินและเรียกเก็บ Center of Excellence
(ชิดลม) อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380

“สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่รับเรื่องพิมพ์รายละเอียด 9100 ด้วยเครื่อง Printer”

