
��/��/����         สาํหรบัธนาคาร - สาํนักงานใหญ่ 

 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       ไทยพาณิชย ์(SCB)    ยโูอบี (UOB)     ทหารไทยธนชาต (TTB)      
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         กรุงไทย (KTB)       แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�นๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีG เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีG  จาํกดั (ต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีG ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีG  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัGนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิYในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัGนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีG  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีG  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัGนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีG และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ^_ วนั 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                    ลงชื�อ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                          (…………………………..…………………………………………………………………………….) 

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีG  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
 

 

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 



     

��/��/����                สาํหรบัธนาคาร -สาขาเจา้ของบญัชี 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       ไทยพาณิชย ์(SCB)    ยโูอบี (UOB)     ทหารไทยธนชาต (TTB)      
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         กรุงไทย (KTB)       แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�นๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีG เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีG  จาํกดั (ต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีG ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีG  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัGนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิYในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัGนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีG  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีG  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัGนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีG และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ^_ วนั 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                    ลงชื�อ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                          (…………………………..…………………………………………………………………………….) 

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีG  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
           
 

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 



   

��/��/����     สาํหรบับรษิัทหลกัทรพัย ์       

 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       ไทยพาณิชย ์(SCB)     ยโูอบี (UOB)    ทหารไทยธนชาต (TTB)      
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         กรุงไทย (KTB)       แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�นๆ (OTHER)……………………………………………. 

 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีG เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีG  จาํกดั (ต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีG ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีG  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัGนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิYในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัGนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีG  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีG  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัGนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีG และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ^_ วนั 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                    ลงชื�อ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                          (…………………………..…………………………………………………………………………….) 

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีG  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
           
 

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 


