
 

         เขียนที่................................................ 
         วันที่.............เดือน............พ.ศ............ 
เรียน ผูจัดการธนาคาร...................................................................................สํานักงาน / สาขา..............................................(“ธนาคาร”) 
ขาพเจา........................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท................................................................ 
บัญชีเลขที่ (10 หลัก).....................................................................................ชื่อบัญชี............................................................................. 
สาขาเจาของบัญชี........................................................................................สถานที่ติดตอเลขที่...................ตรอก / ซอย.......................... 
ถนน..............................................................ตําบล / แขวง...............................................อําเภอ / เขต................................................... 
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย................................................โทร................................................................ 
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผกูพันตางๆ ใหแก 
บริษัท ออสสิริส จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ แผนบันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) ที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท ออสสิริส จํากัด  
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้ และ / หรือ ภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎใน
ใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบรษิัท
โดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้แกบริษัท
ตามใบแจงหนี้ หรือ แผนบันทึกขอมูล  (DISKETTE  / TAPE) ที่ธนาคารไดรับจากบริษทั และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะให
ธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก หรือ Statement ของธนาคาร หรือ 
จากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

 ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกบับัญชีเงินฝากที่กลาวมาแลว เชน ชื่อบัญช ี เลขที่บญัชี หรือ ผูมีอํานาจถอนเงิน เปนตน ได
เปลี่ยนแปลงไป ขาพเจาตกลงใหหนงัสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรบับัญชีเงินฝากที่ไดเปลี่ยนแปลงแลวนั้นดวยทุก
ประการ 

 การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลบังคบัทันทีนับตั้งแตวนัทําหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคบัตอไปจนกวาจะเพิกถอน 
โดยทําเปนลายลักษณอักษรแจงใหธนาคาร และบริษัททราบลวงหนาอยางนอย  1 เดือน 

             ขอแสดงความนับถือ 

          ลงช่ือ.X................................................ผูใหความยินยอม  

                        (X.......................................) 

           (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 
                                 ขาพเจาไดรับสําเนาหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากไวเรียบรอยแลว 
                                                                                          
รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม                            ตรวจสอบความถูกตองแลว  
ลงช่ือ...................................................................    ลงช่ือ.................................................................. 
(บริษัท.........................................................จํากัด)                (ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา) 
  

ในกรณีที่ตัวอยางลายมือชื่อของขาพเจาX...........................................................................ผูใหมีความยินยอมไดใหไวกับ
ธนาคารไมตรงกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับบรษิัท ออสสิริส จํากัด ขาพเจาขอรับรองวาลายมือชื่อที่ขาพเจาลงนามไวในคําขอใหหักบัญชี
เงินฝากนี้เปนลายมือของขาพเจาที่ใหไวกับธนาคารจริง 

 ลงช่ือX..................................................................ผูใหความยินยอม (ตามที่ใหไวกับบรษิัท)  

หนงัสือขอใหหักบญัชีเงินฝาก 

สําหรับธนาคารเจาของบัญช ี



 

         เขียนที่................................................ 
         วันที่.............เดือน............พ.ศ............ 
เรียน ผูจัดการธนาคาร...................................................................................สํานักงาน / สาขา..............................................(“ธนาคาร”) 
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บริษัท ออสสิริส จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ แผนบันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) ที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท ออสสิริส จํากัด  
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้ และ / หรือ ภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎใน
ใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบรษิัท
โดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้แกบริษัท
ตามใบแจงหนี้ หรือ แผนบันทึกขอมูล  (DISKETTE  / TAPE) ที่ธนาคารไดรับจากบริษทั และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
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ธนาคารไมตรงกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับบรษิัท ออสสิริส จํากัด ขาพเจาขอรับรองวาลายมือชื่อที่ขาพเจาลงนามไวในคําขอใหหักบัญชี
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บริษัท ออสสิริส จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ แผนบันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) ที่ธนาคารไดรับ
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เงินฝากนี้เปนลายมือของขาพเจาที่ใหไวกับธนาคารจริง 

 ลงช่ือX..................................................................ผูใหความยินยอม (ตามที่ใหไวกับบรษิัท) 
           

หนงัสือขอใหหักบญัชีเงินฝาก 

สําหรับบริษัท 


