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หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก 
  
                            วนัที� ……… เดือน ….………….….………… พ.ศ. ………………… 

 

เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร........................................................ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สาํนักงานใหญ่/สาขา ……………..........……................. 
 

ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………..………...………..........………….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท       ออมทรพัย ์       กระแสรายวนั 
  
บญัชีเลขที�             -      -                      -       ชื�อบญัชี …………………………………………………..……….…….........สถานที�ติดต่อ......................................    
 
......................................................................................................................................................................โทรศพัท ์………………………………………………... 
 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนี6  และ/หรือบรรดาภารผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่ บริษัท
หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด (ต่อไปนี6 นี6 เรียกว่า “บริษัท”)  ตามที�ปรากฏในใบแจง้หนี6 และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA)  หรือระบบสื�อสาร
ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ 
บุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตั6งหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีลกูคา้ 
 

 ทั6งนี6  ขา้พเจา้ตกลงชําระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับการใชบ้ริการหกับัญชีดังกล่าว
ใหแ้ก่ธนาคารตามที�ธนาคารกาํหนด โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที�ระบุขา้งตน้ และ/หรือ บญัชีเงินฝากอื�นใดของขา้พเจา้ที�มี
อยูก่บัธนาคาร เพื�อชาํระคา่บริการ และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้
 

 ในการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนี6  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏใน
ภายหลงัวา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันั6นไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�
ปรากฏในใบแจง้หนี6  และสื�อบนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือระบบสื�อสารขอ้มลูคอมพิวเตอรที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัทเรียบรอ้ยแลว้  ขา้พเจา้ตกลงที�
จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั6งนี6 ขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกรอ้ง หรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินที�
ธนาคารไดห้ักโอนจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชําระหนี6 แก่บริษัทตามจํานวนที�ปรากฏในใบแจง้หนี6 และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA)หรือ
ระบบสื�อสารขอ้มลูคอมพิวเตอรที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ต่อเมื�อมีเงินใน
บัญชีเพียงพอในการหกับัญชีในขณะนั6นเท่านั6น และในการหกับัญชีเงินฝากดังกล่าว และในการหกัเงินฝากดังกล่าวขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะให้
ธนาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนั6นไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบรบัเงิน และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐาน และเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนี6  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงให้
หนังสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากฉบับนี6 คงมีผลใชบ้ังคบัสาํหรบับัญชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที�บญัชีเงินฝาก
ดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝากตามหนังสือนี6 ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนี6 และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่
จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ ST วนั 

  
  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                      
ลงชื�อ………………........................………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม 

                                                               (……………….…………………………………….…………….) 
                                                                                                      (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
 

สําหรับบรษัิท 

    
บริษัทหลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จาํกดั 
รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 

 สําหรับธนาคาร 
 
             ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 
             ธนาคารไมส่ามารถดาํเนินการได ้ เนื�องจาก 
                 บญัชีปิดแลว้                     ลายมือชื�อไมถู่กตอ้ง 
                 เลขที�บญัชีไม่ถูกดอ้ง           อื�นๆ 
 

     ลงชื�อ .........…………………………….......……..……………… 
           (…………………………..……………………..…..………………) 
      วนัที�........................................................... 

      ลงชื�อ ..........................……………..………………………ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
          (............................................................) 
     วนัที�.............................................................. 
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