
ว�นท�� …… เด�อน ……………. พ.ศ.  ………
เร�ยน  ผ��จ�ดการธนาคารไทยพาณ�ชย  จ!าก�ด (มหาชน) สาขา ………………………………………………………

ส��หร�บล	กค��ประเภทบ�คคลธรรมด�
ข�าพเจ�า……………………………………………………………เลขประจ!าต�วประชาชน…………………………ท��อย�,เลขท��……………
หม�,บ�าน/อาคาร………………………………… ช�/น……. ห�อง……. หม�,ท��…… ตรอก/ซอย…………………… ถนน……………………..ต!าบล/
แขวง…………………… อ!าเภอ/เขต…………………….. จ�งหว�ด……………… รห�สไปรษณ�ย  ……………โทรศ�พท ……………. 
โทรศ�พท ม�อถ�อ………………………เจ�าของบ�ญช�เง�นฝากประเภท …….….………………. บ�ญช�เลขท�� (10 หล�ก) ………………………. 
ช��อบ�ญช�..……………………………………………. email address: ....................……….

ส��หร�บล	กค��ประเภทน�ต�บ�คคล  /  คณะบ�คคล  
ข�าพเจ�า…………………………………………………………………………………….... โดย …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………ผ��ม�อ!านาจลงนามผ�กพ�น 
ทะเบ�ยนน�ต�บDคคลเลขท��………………… ทะเบ�ยนการค�าเลขท�� .……………………………….. เลขประจ!าต�วผ��เส�ยภาษ� …………………
ท��อย�,เลขท��………หม�,บ�าน/อาคาร………………………… ช�/น……. ห�อง……. หม�,ท��…… ตรอก/ซอย…………… ถนน……………………..ต!าบล/
แขวง……………………… อ!าเภอ/เขต………………………… จ�งหว�ด…………………. รห�สไปรษณ�ย ………....................……..
โทรศ�พท ส!าน�กงาน…………………….. โทรศ�พท ม�อถ�อ……………………  เจ�าของบ�ญช�เง�นฝากประเภท …….….……………….………
บ�ญช�เลขท�� (10 หล�ก) ……………………….  ช��อบ�ญช�..……………………………………………. email address: ....................……….

ม�ความประสงค ให�ธนาคารห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากด�งกล,าวข�างต�นของข�าพเจ�า เพ��อช!าระหน�/ และ/หร�อ บรรดาภาระผ�กพ�น
ต,าง ๆ ให�แก,..……………………… (ต,อไปน�/จะเร�ยกว,า “ผ��ร�บเง�น”) ตามจ!านวนท��ปรากฏในใบแจ�งหน�/ และ/หร�อ ส��อบ�นทJกข�อม�ล (Media) และ/หร�อ ข�อม�ล
อ�เลLกทรอน�กส ท��ธนาคารได�ร�บจากผ��ร�บเง�น (ซ��งต!อไปน$%จะเร$ยกว!� “ร�ยก�ร”) และน!าเง�นด�งกล,าวโอนเข�าบ�ญช�ของผ��ร�บเง�น

ในการห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�า เพ��อช!าระหน�/ และ/หร�อ บรรดาภาระผ�กพ�นต,าง ๆ ให�แก,ผ��ร�บเง�นด�งกล,าว ในกรณ�ท��ผ��ร�บเง�น
ก!าหนดให�ข�าพเจ�าเปMนผ��ช!าระค,าบร�การ และ/หร�อ ค,าธรรมเน�ยม และ/หร�อ ค,าใช�จ,ายอ��น ๆ ท��เก��ยวก�บการใช�บร�การห�กบ�ญช� ข�าพเจ�าตกลงช!าระค,าบร�การ 
และ/หร�อ ค,าธรรมเน�ยม และ/หร�อ ค,าใช�จ,ายด�งกล,าวให�แก,ธนาคารตามจ!านวนท��ธนาคารก!าหนด โดยให�ธนาคารห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากด�งกล,าว และ/
หร�อ บ�ญช�เง�นฝากอ��นใดของข�าพเจ�า เพ��อช!าระค,าบร�การ และ/หร�อ ค,าธรรมเน�ยม และ/หร�อ ค,าใช�จ,ายด�งกล,าวได�ด�วย

ในการห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�า หากปรากฏในภายหล�งว,าจ!านวนเง�นท��ผ��ร�บเง�นแจ�งแก,ธนาคารน�/นไม,ถ�กต�องและธนาคารได�
ท!าการห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�าตามจ!านวนท��ปรากฏในรายการเร�ยบร�อยแล�ว ข�าพเจ�าตกลงท��จะด!าเน�นการเร�ยกร�องเง�นจ!านวนด�งกล,าวจาก
ผ��ร�บเง�นโดยตรง ท�/งน�/ โดยข�าพเจ�าขอสละส�ทธ�ในการเร�ยกร�องหร�อฟOองร�องให�ธนาคารชดใช�เง�นท��ธนาคารได�ห�กโอนจากบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�าเพ��อช!าระ
หน�/แก,ผ��ร�บเง�นตามรายการท��ธนาคารได�ร�บจากผ��ร�บเง�น และข�าพเจ�ายอมร�บว,า ธนาคารจะห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�าได�ต,อเม��อเง�นในบ�ญช�ม�เพ�ยง
พอในการห�กบ�ญช�ในขณะน�/นเท,าน�/น

อนJ�ง ข�าพเจ�าตกลงว,าในการห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�าด�งกล,าว ธนาคารไม,ต�องแจ�งการห�กบ�ญช�แก,ข�าพเจ�าแต,อย,างใด เน��องจาก
ข�าพเจ�าสามารถทราบรายการห�กบ�ญช�ด�งกล,าวน�/นได�จากสมDดค�,ฝาก และ/หร�อ STATEMENT ของธนาคารและ/หร�อ ใบร�บเง�น และ/หร�อ ใบเสรLจร�บเง�น
ของผ��ร�บเง�นอย�,แล�ว

ในกรณ�ท��เอกสารหล�กฐาน และ/หร�อ เลขท��ของบ�ญช�เง�นฝากด�งกล,าวข�างต�นของข�าพเจ�าได�เปล��ยนแปลงไป ไม,ว,าโดยเหตDใดกLตาม ข�าพเจ�า
ตกลงให�หน�งส�อย�นยอมให�ห�กบ�ญช�เง�นฝากฉบ�บน�/ คงม�ผลใช�บ�งค�บส!าหร�บบ�ญช�เง�นฝากท��ได�เปล��ยนแปลงน�/นได�ด�วยทDกประการ

(1)

หน�งส-อย�นยอมให�ห�กบ�ญช$เง�นฝ�กของผ	�ช��ระเง�น
บร�ก�รช��ระเง�น SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay

ส��หร�บธ�รก�จหล�กทร�พยF



ข�าพเจ�าขอให�ค!าร�บรองต,อธนาคารด�งน�/
1. ข�าพเจ�าได�แจ�งให�ผ��ร�บเง�นทราบเปMนอย,างด�แล�วว,า ข�าพเจ�าได�ท!าหน�งส�อฉบ�บน�/โดยม�ว�ตถDประสงค ให�ผ��ร�บเง�นได�ร�บช!าระหน�/ค,าซ�/อขาย

หล�กทร�พย ท��ข�าพเจ�าม�อย�,ก�บผ��ร�บเง�นด�วยว�ธ�ห�กเง�นในบ�ญช�เง�นฝากของข�าพเจ�าเท,าน�/น (ไม,รวมถJงการช!าระหน�/ของบDคคลอ��นใด) โดยหากผ��ร�บเง�นไม,ปฏ�บ�ต�
ตามว�ตถDประสงค ด�งกล,าว ข�าพเจ�าตกลงจะด!าเน�นการเร�ยกร�องหร�อฟOองร�องต,อผ��ร�บเง�นโดยตรง โดยข�าพเจ�าไม,ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องหร�อฟOองร�องต,อธนาคารแต,
อย,างใด

2. กรณ�ท��ข�าพเจ�าเปล��ยนแปลงท��อย�, (รวมถJงกรณ�เปล��ยนแปลงหมายเลขโทรศ�พท ม�อถ�อ) ตามท��ระบDไว�ในหน�งส�อฉบ�บน�/  ข�าพเจ�าม�หน�าท��
ต�องแจ�งการเปล��ยนแปลงด�งกล,าวให�ธนาคารทราบโดยเรLว

การขอให�ธนาคารห�กเง�นจากบ�ญช�เง�นฝากด�งกล,าวข�างต�นให�ม�ผลใช�บ�งค�บท�นท�น�บต�/งแต,ว�นท��ท!าหน�งส�อฉบ�บน�/ และให�คงม�ผลใช�บ�งค�บต,อ
ไปจนกว,าธนาคารจะได�บอกเล�กการให�บร�การห�กบ�ญช�ตามหน�งส�อฉบ�บน�/ หร�อข�าพเจ�าจะได�แจ�งเพ�กถอนเปMนลายล�กษณ อ�กษรให�ธนาคารและผ��ร�บเง�น
ทราบล,วงหน�าอย,างน�อย 2 เด�อน

      ลงช��อ ………………………………………………… เจ�าของบ�ญช�ผ��ให�ความย�นยอม
              ( ………………………………………………… )

หมายเหตD 1. กรณ�บDคคลธรรมดา/คณะบDคคล ให�เจ�าของบ�ญช�เง�นฝากลงลายม�อช��อตามต�วอย,างท��ให�ไว�ก�บธนาคาร
 2. กรณ�น�ต�บDคคล ให�ผ��ม�อ!านาจลงนามผ�กพ�นน�ต�บDคคลลงนามพร�อมประท�บตราน�ต�บDคคล (ถ�าม�) ตามเง��อนไข และ/หร�อ รายช��อบDคคลท��ปรากฏ

ในหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ�ยนน�ต�บDคคลของส!าน�กงานทะเบ�ยนหD�นส,วนบร�ษ�ท (ส!าหร�บบร�ษ�ท จ!าก�ด บร�ษ�ทมหาชนจ!าก�ด ห�างหD�นส,วนจ!าก�ด 
ห�างหD�นส,วนสาม�ญจดทะเบ�ยน) หร�อเอกสารส!าค�ญการจดทะเบ�ยนน�ต�บDคคล (ส!าหร�บน�ต�บDคคลประเภทอ��น) ซJ�งอาจจะเร�ยกช��อแตกต,างก�นไป
ตามแต,ประเภทของน�ต�บDคคล

ร�บรองลายม�อช��อเจ�าของบ�ญช�ผ��ให�ความย�นยอมและร�บรองว,าเจ�าของบ�ญช�ผ��ให�ความย�นยอมเปMนเจ�าของบ�ญช�ซ�/อขายหล�กทร�พย ท��ได�เปXดไว�ก�บผ��ร�บ
เง�น บ�ญช�เลขท��.................. ช��อบ�ญช�....................................................
ลงช��อ  …………………………………….  ผ��ร�บเง�น
         ( …..………………………………)

ส!าหร�บเจ�าหน�าท��ธนาคารสาขา   Inter Branch  เจ�าหน�าท��ธนาคารสาขา   Home Branch  
ได�ท!าการตรวจสอบเอกสารเปMนท��เร�ยบร�อยแล�ว ได�ท!าการตรวจสอบเอกสารและลายม�อช��อผ��ให�ความย�นยอมพร�อม

ตราประท�บ (ถ�าม�)

ลงช��อ ………………….………………………                   ลงช��อ  ………………….……………………….  
(…….…..………………..…………………..)                      (……………..………………………………..)
              ห�วหน�าธนก�จ/ธDรก�จขJ/นไป                     ห�วหน�าธนก�จ/ธDรก�จขJ/นไป

           พร�อมประท�บตราสาขาและบ�นทJกเลขบ�ตรพน�กงาน   พร�อมประท�บตราสาขาและบ�นทJกเลขบ�ตรพน�กงาน
หมายเหตD หมายเหตD
1. เจ�าหน�าท��สาขาตรวจสอบเอกสาร 1. เจ�าหน�าท��สาขาตรวจสอบเอกสารและลายม�อช��อผ��ให�ความย�นยอมพร�อม     
2. พ�มพ  9100 ลงในกรอบท��ก!าหนด     ตราประท�บ (ถ�าม�)
3. จ�ดเกLบส!าเนาและส,งเอกสารต�นฉบ�บให�ท�มปฏ�บ�ต�การช!าระค,าส�นค�าและ 2. พ�มพ  9100 ลงในกรอบท��ก!าหนด
    บร�การ สายปฏ�บ�ต�การช!าระเง�นและเร�ยกเกLบ Center of Excellence 3. จ�ดเกLบส!าเนาและส,งเอกสารต�นฉบ�บให�ท�มปฏ�บ�ต�การช!าระค,าส�นค�าและ
    (ช�ดลม) อาคาร 2 ช�/น 5 โทรศ�พท  0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380     บร�การ สายปฏ�บ�ต�การช!าระเง�นและเร�ยกเกLบ Center of Excellence

    (ช�ดลม) อาคาร 2 ช�/น 5 โทรศ�พท  0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380

(2)
“ส!าหร�บเจ�าหน�าท��ธนาคารสาขาท��ร�บเร��องพ�มพ รายละเอ�ยด 9100 ด�วยเคร��อง Printer”
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