
 แผ่นที่ 1 (ส ำหรับธนำคำรสำขำเจ้ำของบญัชี) 

 

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดักำรธนำคำร      ส ำนกังำนใหญ่/สำขำ     

ข้ำพเจ้ำ       เจ้ำของบญัชีเงินฝำกประเภท    

บญัชีธนำคำรเลขที่      ช่ือบญัชี       

สถำนท่ีติดต่อ เลขที่   ตรอก/ซอย    ถนน      

ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั     

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษัท”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่นบนัทกึข้อมลู 

(DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และน ำเงินดงักล่ำวโอนเข้ำบญัชีของบริษัท 

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำ

จ ำนวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนำคำรนัน้ไม่ถกูต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่น

บนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษัท

โดยตรง โดยทัง้นีข้้ำพเจ้ำขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกัโอนจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพ่ือช ำระหนีแ้ก่

บริษัทตำมใบแจ้งหนี ้หรือแผ่นบนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหกัเงินจำกบญัชีของ

ข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะนัน้เท่ำนัน้ และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหกั

บญัชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรดงักล่ำวนัน้ได้จำกสมดุคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำรและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลกัฐำน และเลขที่บญัชีเงินฝำกที่กล่ำวในวรรคข้ำงต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตใุดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนงัสือ

ขอให้หกับญัชีเงินฝำกฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส ำหรับบญัชีเงินฝำกหมำยเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประกำร 

 กำรขอให้หกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัท ำหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยท ำเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรให้ธนำคำรและบริษัททรำบอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 1 เดือน 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ควำมยินยอม 

(    ) 

(ตำมที่ให้ไว้กบัธนำคำร) 

 

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงช่ือ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ลำยมือช่ือผู้ รับมอบอ ำนำจสำขำ 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงนิฝาก 



 แผ่นที่ 2 (ส ำหรับบริษัท) 

 

 

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดักำรธนำคำร      ส ำนกังำนใหญ่/สำขำ     

ข้ำพเจ้ำ       เจ้ำของบญัชีเงินฝำกประเภท    

บญัชีธนำคำรเลขที่      ช่ือบญัชี       

สถำนท่ีติดต่อ เลขที่   ตรอก/ซอย    ถนน      

ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั     

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษัท”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่นบนัทกึข้อมลู 

(DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และน ำเงินดงักล่ำวโอนเข้ำบญัชีของบริษัท 

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำ

จ ำนวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนำคำรนัน้ไม่ถกูต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่น

บนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษัท

โดยตรง โดยทัง้นีข้้ำพเจ้ำขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกัโอนจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพ่ือช ำระหนีแ้ก่

บริษัทตำมใบแจ้งหนี ้หรือแผ่นบนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหกัเงินจำกบญัชีของ

ข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะนัน้เท่ำนัน้ และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหกั

บญัชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรดงักล่ำวนัน้ได้จำกสมดุคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำรและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลกัฐำน และเลขที่บญัชีเงินฝำกที่กล่ำวในวรรคข้ำงต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตใุดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนงัสือ

ขอให้หกับญัชีเงินฝำกฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส ำหรับบญัชีเงินฝำกหมำยเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประกำร 

 กำรขอให้หกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัท ำหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยท ำเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรให้ธนำคำรและบริษัททรำบอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 1 เดือน 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ควำมยินยอม 

(    ) 

(ตำมที่ให้ไว้กบัธนำคำร) 

 

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงช่ือ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ลำยมือช่ือผู้ รับมอบอ ำนำจสำขำ 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงนิฝาก 



 แผ่นที่ 3 (ส ำหรับธนำคำรส ำนกังำนใหญ่) 

 

 

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดักำรธนำคำร      ส ำนกังำนใหญ่/สำขำ     

ข้ำพเจ้ำ       เจ้ำของบญัชีเงินฝำกประเภท    

บญัชีธนำคำรเลขที่      ช่ือบญัชี       

สถำนท่ีติดต่อ เลขที่   ตรอก/ซอย    ถนน      

ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั     

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษัท”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่นบนัทกึข้อมลู 

(DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และน ำเงินดงักล่ำวโอนเข้ำบญัชีของบริษัท 

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำ

จ ำนวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนำคำรนัน้ไม่ถกูต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่น

บนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษัท

โดยตรง โดยทัง้นีข้้ำพเจ้ำขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกัโอนจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพ่ือช ำระหนีแ้ก่

บริษัทตำมใบแจ้งหนี ้หรือแผ่นบนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหกัเงินจำกบญัชีของ

ข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะนัน้เท่ำนัน้ และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหกั

บญัชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรดงักล่ำวนัน้ได้จำกสมดุคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำรและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลกัฐำน และเลขที่บญัชีเงินฝำกที่กล่ำวในวรรคข้ำงต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตใุดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนงัสือ

ขอให้หกับญัชีเงินฝำกฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส ำหรับบญัชีเงินฝำกหมำยเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประกำร 

 กำรขอให้หกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัท ำหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยท ำเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรให้ธนำคำรและบริษัททรำบอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 1 เดือน 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ควำมยินยอม 

(    ) 

(ตำมที่ให้ไว้กบัธนำคำร) 

 

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงช่ือ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ลำยมือช่ือผู้ รับมอบอ ำนำจสำขำ 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงนิฝาก 



 แผ่นที่ 4 (ส ำหรับลกูค้ำ) 

 

 

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดักำรธนำคำร      ส ำนกังำนใหญ่/สำขำ     

ข้ำพเจ้ำ       เจ้ำของบญัชีเงินฝำกประเภท    

บญัชีธนำคำรเลขที่      ช่ือบญัชี       

สถำนท่ีติดต่อ เลขที่   ตรอก/ซอย    ถนน      

ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั     

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัท

หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษัท”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่นบนัทกึข้อมลู 

(DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และน ำเงินดงักล่ำวโอนเข้ำบญัชีของบริษัท 

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้ และ/หรือบรรดำภำระผกูพนัต่ำงๆ ให้แก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำ

จ ำนวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนำคำรนัน้ไม่ถกูต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนีห้รือแผ่น

บนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษัท

โดยตรง โดยทัง้นีข้้ำพเจ้ำขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกัโอนจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพ่ือช ำระหนีแ้ก่

บริษัทตำมใบแจ้งหนี ้หรือแผ่นบนัทกึข้อมลู (DISKETTE) และ/หรือข้อมลูที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหกัเงินจำกบญัชีของ

ข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะนัน้เท่ำนัน้ และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหกั

บญัชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรดงักล่ำวนัน้ได้จำกสมดุคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำรและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลกัฐำน และเลขที่บญัชีเงินฝำกที่กล่ำวในวรรคข้ำงต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตใุดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนงัสือ

ขอให้หกับญัชีเงินฝำกฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส ำหรับบญัชีเงินฝำกหมำยเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประกำร 

 กำรขอให้หกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัท ำหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยท ำเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรให้ธนำคำรและบริษัททรำบอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 1 เดือน 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ควำมยินยอม 

(    ) 

(ตำมที่ให้ไว้กบัธนำคำร) 

 

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงช่ือ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ลำยมือช่ือผู้ รับมอบอ ำนำจสำขำ 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงนิฝาก 


