ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอานาจ
หนังสือแจ้งความประสงค์
บริษัท โชคดีมีกสิกรไทย จากัด
เลขที่ 1 แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท โชคดีมีกสิกรไทย จากัด มีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย
โดยกาหนดผูม้ อี านาจลงนามสัง่ จ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสัง่ จ่าย/ถอนเงิน ดังนี้
1. ผูม้ ีอานาจลงนามสัง่ จ่าย/ถอนเงิน คือ นางสาวเมตตา รักกสิกรไทย และ นางสาวกรุณา รักกสิกรไทย
2. เงือ่ นไขการสัง่ จ่าย/ถอนเงิน คือ ผูม้ ีรายชื่อในข้อ 1 ลงนามร่วมกันและประทับตราของบริษัท

ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงชื่อผูกพันนิ ติบุคคล

ลงชื่อ x ………………………………………………….……………………
(นายสติ รักกสิกรไทย)

ลงชื่อ x ………………………………………………….……………………
(นายสมาธิ รักกสิกรไทย)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1) หากลูกค้าต้องการแจ้งดาเนิ นการกับธนาคารเป็ นรายงานการประชุม ก็สามารถดาเนิ นการได้โดยมีขอ้ ความเป็ นไปตามข้างต้น
2) หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือ รายงานการประชุม ต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงชื่อผูกพันนิ ติบุคคล จึงจะถือว่ามีผลสมบูรณ์
3) เอกสารนี้ ไม่มีรปู แบบแน่ นอน ขึ้ นอยูก่ บั ลูกค้าจะจัดเตรียมมาในรูปแบบใด แต่ให้พิจารณาจากข้อความ
4) หากมีการแก้ไขข้อความ หรือ ขูด ขีด ฆ่า ลบ ตก เติม ให้ผมู้ ีอานาจลงชื่อผูกพันนิ ติบุคคลลงนามกากับทุกจุด
5) กรณีผมู้ ีอานาจลงนามสัง่ จ่าย/ถอนเงินไม่ใช่ผมู้ ีอานาจลงชื่อผูกพันนิ ติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอานาจเป็ นเอกสารประกอบการเปิ ด
บัญชีเงินฝากนิ ติบุคคล พร้อมผนึ กอากรแสตมป์ 30 บาท

DI190301

กรณีขีดฆ่าขูดลบต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจทุกจุด

เรียน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
เรื่อง ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย

ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
บริษัท โชคดีมีกสิกรไทย จากัด
เลขที่ 1 แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ได้มอบอานาจให้ นางสาวเมตตา รักกสิกรไทย และ นางสาวกรุณา รักกสิกรไทย เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้า
ในการสัง่ จ่าย/ถอนเงินของบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย โดยมีเงื่อนไขการสัง่ จ่าย/ถอนเงินคือ นางสาวเมตตา รักกสิกรไทย
และ นางสาวกรุณา รักกสิกรไทย ลงนามร่วมกันและประทับตราของบริษัท
การใดที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ผูม้ อบอานาจยอมรับผูกพันว่าเป็ นการกระทาของ
ผูม้ อบอานาจทั้งสิ้ น เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี้ ผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ x ………………………………………………… ผูม้ อบอานาจ
(นายสติ รักกสิกรไทย)

ลงชื่อ x ………………………………………….……… ผูม้ อบอานาจ
(นายสมาธิ รักกสิกรไทย)

ลงชื่อ x ………………………………………………… ผูร้ บั มอบอานาจ ลงชื่อ x ……………………………………….………… ผูร้ บั มอบอานาจ
(นางสาวเมตตา รักกสิกรไทย)
(นางสาวกรุณา รักกสิกรไทย)

ลงชื่อ x ………………………………………….…… พยาน
(นายปั ญญา รักกสิกรไทย)

ลงชื่อ x …………………………………………….…… พยาน
(นางปราณี รักกสิกรไทย)
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1) การมอบอานาจต้องดาเนิ นการโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็ นการมอบอานาจที่สมบูรณ์
2) เอกสารประกอบการมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ และเอกสารยืนยันว่าผูม้ อบอานาจ เป็ นผูม้ ี
อานาจดาเนิ นการแทนนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ
3) เนื้ อหาข้อความ ไม่มีรปู แบบตายตัวขึ้ นอยูก่ บั ผูม้ อบอานาจ ให้ผรู้ บั มอบอานาจดาเนิ นการใดบ้างและเงื่อนไขอย่างไร ให้พิจารณา
จากข้อความ
4) หากมีการแก้ไขข้อความ หรือ ขูด ขีด ฆ่า ลบ ตก เติม ให้ผมู้ อบอานาจลงนามกากับทุกจุด
5) การมอบอานาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทาการมากกว่า 1 ครั้ง ผนึ กอากรแสตมป์ 30 บาท
DI190301

กรณีขีดฆ่าขูดลบต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจทุกจุด

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสติ รักกสิกรไทย และ นายสมาธิ รักกสิกรไทย ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนในนาม
ของ บริษัท โชคดีมีกสิกรไทย จากัด

