ื ยินยอมให้ห ักบ ัญชเี งินฝาก
หน ังสอ

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...................
เรี ยน ผูจ้ ดั การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่/สาขา...................................................................................
ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล)....................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่...........................................................................ตรอก/ซอย........................................................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................โทรศัพท์............................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................E-mail………………………………………………………………..
เลขที่บตั รประชาชน
เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท *
ออมทรัพย์
เดินสะพัด
เลขที่บญั ชีธนาคาร *
ชื่อบัญชี * …………………………………………………..…………………
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้และ/หรื อบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่

บริษัท ออริจิน้ คอนโดมิเนียม จำกัด
Corp ID : ocon920

รหัสอ้างอิง 1 / ……………………………
รหัสอ้างอิง 2 / ……………………………
(รหั สอ้ างอิ งตามที่ ระบุในใบแจ้ งหนี ้ / ใบเสร็ จรั บเงิน)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข ้าพเจ ้า เพือ
่ ชาระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระ
ผูกพันต่างๆ ให ้แก่เจ ้าหนีค
้ า่ สินค ้า และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ภาระหนีอ
้ น
ื่ ใดก็ตาม ตามทีร่ ะบุรายละเอียดในหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึง่ ต่อไปนี้
่ ข ้อมูล
จะเรียกชือบริษัทดังกล่าวแทนว่าว่า“บริษัท" ตามจานวนเงินทีป
่ รากฏในใบแจ ้งหนี้ และ/หรือ ข ้อมูลทีธ่ นาคารได ้รับจากบริษัทผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผ่านสือบันทึกข ้อมูล และ/หรือ ผ่านช่องทางใดๆ และนาเงินดังกล่าวโอนเข ้าบัญชีของบริษัทนัน
้ ๆ หรือ บัญชีตามที่
บริษัทนัน
้ ๆ แจ ้งให ้ธนาคารทราบ รวมทัง้ ยินยอมให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และ/หรือ บัญชีเงินฝากอืน
่ ใดของข ้าพเจ ้า เพือ
่ ชาระ
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการใช ้บริการหักบัญชีตามหนังสือยินยอม ฉบับนี้ (ถ ้ามี) ให ้แก่ธนาคาร
ตามเงือ
่ นไขและอัตราทีธ่ นาคารกาหนดด ้วย
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ชาระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให ้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจานวนเงินทีบ
่ ริษัทแจ ้งแก่ธนาคารนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และธนาคารได ้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าตามจานวนทีป
่ รากฎในใบ
่ ข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร ้อยแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงทีจ
แจ ้งหนีห
้ รือ สือ
่ ะดาเนินการเรียกร ้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรงทัง้ นีโ้ ดยข ้าพเจ ้า
ขอสละสิทธิใ์ นการเรียกร ้อง หรือฟ้ องร ้องให ้ธนาคารชดใช ้เงินทีธ่ นาคารได ้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้า เพือ
่ ชาระหนีแ
้ ก่บริษัทตามใบ
แจ ้งหนี้ และ/หรือ ข ้อมูลทีธ่ นาคารได ้รับจากบริษัท
ข ้าพเจ ้ายอมรับว่า ในกรณีเงินในบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้ามีไม่เพียงพอให ้หัก ตามจานวนเงินทีธ่ นาคารได ้รับแจ ้งจากบริษัทรวมกับ
ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีธ่ นาคารเรียกเก็บข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ธนาคารหักเงินทัง้ หมดจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ของข ้าพเจ ้า และนาเงินดังกล่าวไปชาระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายใดๆทีธ่ นาคารเรียกเก็บก่อน แล ้วจึงนาเงินจานวนที่
เหลือหลังจากหักค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีธ่ นาคารเรียกเก็บดังกล่าว มาชาระหนีต
้ ามสัญญาให ้แก่บริษัท
บางส่วน โดยข ้าพเจ ้าจะดาเนินการชาระหนีต
้ ามสัญญาส่วนทีเ่ หลือให ้แก่บริษัทเอง_อนึง่ ในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้าพเจ ้าไม่ประสงค์จะให ้
ธนาคารแจ ้งการหักบัญชีแต่อย่างใดเนือ
่ งจากข ้าพเจ ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนัน
้ ได ้จากสมุดคูฝ
่ ากและ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ
่ ล ้ว
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐาน และเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากทีก
่ ล่าวในวรรคข ้างต ้นได ้เปลีย
่ นแปลงไป ไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข ้าพเจ ้า ตกลงให ้
หนังสือขอให ้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช ้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ด ้เปลีย
่ นแปลงนัน
้ ๆ ได ้ด ้วยทุกประการ
การขอให ้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้น ให ้มีผลใช ้บังคับทันทีนับแต่วันทาหนังสือนี้ และให ้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่า ข ้าพเจ ้าจะ
ได ้เพิกถอน โดยทาเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 2 เดือน

่ …………………………………………….. ผู ้ให ้ความยินยอม
ลงชือ
(…………………………………….……….)
่ ทีใ่ ห ้ไว ้กับธนาคาร
ตามลายมือชือ

สาหรับบริษัท

สาหรับเจ ้าหน ้าทีธ่ นาคาร

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ ความยินยอม

ตรวจสอบลายมือชื่อเจ้ าของบัญชีแล้ วถูกต้ อง

ลงชื่อ …………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….……

(…………………..…………………….)

(……………………..…………….)

บริ ษัท …………….………………………… จากัด

ลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจสาขา
เลขที่บตั รพนักงาน………….

