ชำระค่ ำประปำ
คำขอใช้ บริ กำรหักบัญชีเงินฝำก/ยกเลิกกำรหักบัญชีเงินฝำก
เพื่อชำระค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำบริกำร ของผู้ใช้ บริกำรบัญชีเงินฝำก
บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย
วันที่
/

/


 - 

 สำขำ
 ชื่อผู้ใช้
 ที่อยู่

 -  -  - 

ชื่อบัญชี
ณ บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย (“ธนำคำร”)

 สำนัก

 สำขำ

สถำนที่ติดต่อเลขที่

ซอย

ถนน
อำเภอ/เขต

ตำบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มอื ถือ
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ให้ ธนำคำรทำกำร

 หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำเพื่อชำระหนี ้ และหรือบรรดำ
ภำระผูกพันต่ำง ๆ ที่ข้ำพเจ้ ำ และหรื อ ผู้อื่ นตำมรำยชื่อ ที่ ข้ำพเจ้ ำได้ ระบุ
ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง มี อ ยู่ กั บ สถำนบริ ก ำรธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ให้ บริ ก ำรแล้ วแต่ ก รณี
(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ “ผู้รับโอนเงิน”) ตำมจำนวนที่ปรำกฏในระบบสื่อสำร
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ธนำคำรได้ รับจำกผู้โอนเงิน และนำเงินที่หักโอน ดังกล่ำว
โอนเข้ ำบัญชีของผู้รับโอนต่อไป โดยมีรำยกำรที่ต้องกำรหักบัญชีให้ แก่ผ้ รู ับเงิน ดังนี ้

 ยกเลิกกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เปลี่ยนสำนักสำขำธนำคำร/เลขที่บญั ชี/ชื่อบัญชี เป็ น
บัญชีเงินฝำกประเภท
บัญชีเลขที่

 ทะเบียนผู้ใช้ น ้ำ
 สำขำ – เขต

ข้ ำพเจ้ ำ
เจ้ ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
บัญชีเลขที่

กำรประปำนครหลวง (กปน.) โปรดดูจำกใบแจ้ งค่ำประปำ



 -  -  - 

ชื่อบัญชี

เอกสำรที่ ต้ อ งแนบเพิ่ มเติ ม : ส ำเนำใบแจ้ ง ค่ ำ ประปำ หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่ำประปำใบกำกับภำษี
ชำระค่ ำใช้ บริ กำรโทรศัพท์


บมจ. ทีโอที (เฉพำะโทรศัพท์พื ้นฐำนเท่ำนัน)
้

 จดทะเบียนในนำม
 รหัสลูกค้ ำ (Account No.)


 หมำยเลขโทรศัพท์ 
 รหัสทำงไกล


บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ (เฉพำะโทรศัพท์พื ้นฐำนเท่ำนัน)
้

 จดทะเบียนในนำม
 รหัสลูกค้ ำ (Account No.)


 หมำยเลขโทรศัพท์ 
 รหัสทำงไกล

ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำขอยืนยันต่อ บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย
ว่ำข้ อควำมดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริ งและถูกต้ องสมบูรณ์ และข้ ำพเจ้ ำ
ได้ อ่ ำ นและเข้ ำใจข้ อก ำหนดและเงื่ อ นไขกำรให้ บริ กำรโอนเงิ น
ภำยในประเทศ (กำรหักบัญชีเพื่อชำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริ กำร)
ซึ่ ง แนบท้ ำ ยค ำขอและให้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของค ำขอนี อ้ ย่ ำ งถี่ ถ้ วนแล้ ว
พร้ อมทั ง้ ได้ รั บ ส ำเนำข้ อก ำหนดและเงื่ อ นไขกำรให้ บริ ก ำรโอนเงิ น

สำนัก/สำขำ
(กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนบริ กำรธุรกิจ หรื อบริ กำร ภำยในประเทศ (กำรหักบัญชีเพื่อชำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริ กำร)
ของธนำคำรไว้ เรียบร้ อยแล้ ว จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน
ที่ต้องกำรชำระ และกรอกรำยละเอียด)
ลงชื่อ
ผู้ให้ ควำมยินยอม /
ชำระค่ ำไฟฟ้ำ
(..................................................................) เจ้ ำของบัญชี


กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) โปรดดูจำกใบแจ้ งค่ำไฟฟ้ำ

 บัญชีแสดงสัญญำเลขที่ 
 รหัสเครื่องวัด



 ชื่อผู้ใช้
 ที่อยู่
เอกสำรที่ ต้ องแนบเพิ่ มเติ ม : ส ำเนำใบแจ้ งค่ ำ ไฟฟ้ ำ หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่ำไฟฟ้ำ/ใบกำกับภำษี

ลำยมือชื่อเจ้ ำของบัญชีตำมที่ให้ ไว้ กับธนำคำร
เอกสำรประกอบ : สำเนำใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้ งหนี ้ค่ำบริกำรที่ต้องกำรให้ หกั บัญชี
สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่ อย
ยื่นคำขอผ่ำน  สำขำเจ้ ำของบัญชี รหัสสำขำ

 ต่ำงสำขำ

รหัสสำขำ

รับรองเอกสำรถูกต้ อง รหัสพนักงำนผู้รับคำขอ
ลงชื่อ
(ลำยมือชื่อผู้รับมอบอำนำจสำขำ)

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรโอนเงินภำยในประเทศ(กำรหักบัญชีเพื่อชำระค่ำ
สำธำรณูปโภคและค่ำบริ กำร)
1. ธนำคำรจะให้ บริ กำรภำยใต้ เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรเกี่ยวกับ วันและเวลำที่ให้ บริ กำร
จำนวนครัง้ และจำนวนเงินสูงสุดที่ให้ บริ กำรได้ ในแต่ละวัน กำหนดระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
ดำเนินกำรโอนเงินจนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และอัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริ กำรต่ำง ๆ ตำมที่
ธนำคำรกำหนด โดยกำรปิ ดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรสำนักงำนสำขำของธนำคำรทุกแห่ง
และบนเว็บไซต์ของธนำคำร (www.tcrbank.com) ธนำคำรอำจทำกำรเปลี่ยนแปลงได้

5.6 ธนำคำรได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบถึงควำมขัดข้ องของกำรโอนเงินอยูแ่ ล้ ว
ก่อนหรื อในขณะทำรำยกำรโอนเงิน
5.7 เป็ นเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบโทรศัพท์ขดั ข้ อง ไฟฟ้ ำดับ ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อกำร
เชื่อมโยงข้ อมูลเกิดกำรขัดข้ อง ธนำคำรจะระงับกำรให้ บริ กำรโดยมิจำต้ องแจ้ งให้
ผู้ใช้ บริ กำรทรำบก่อนแต่อย่ำงใด และผู้ใช้ บริ กำรตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก

โดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำตำมวิธีดงั กล่ำวไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ในกรณีที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวมีผลทำให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรต้ องเสียค่ำใช้ จำ่ ย หรื อมีภำระควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น
ธนำคำรจะขอให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรให้ ควำมยินยอมหรื อไม่คดั ค้ ำนกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนันก่
้ อน

กำรดำเนินกำรดังกล่ำวทุกประกำร
5.8 ธนำคำรผู้รับเงินไม่สำมำรถนำเงินเข้ ำบัญชีได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใด ๆ ธนำคำรจะคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหลังจำกธนำคำรได้ รับแจ้ งยืนยันจำกธนำคำรผู้รับเงินว่ำ

2. ธนำคำรจะโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ใช้ บริ กำรได้ ตอ่ เมื่อเงินในบัญชีเพียงพอใน
กำรโอนเงินในขณะนันเท่
้ ำนัน้ และธนำคำรไม่ต้องแจ้ งกำรโอนเงินดังกล่ำวแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
เนื่องจำกผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถทรำบรำยกำรดังกล่ำวได้ จำกสมุดคูฝ่ ำก และ/หรื อ
(STATEMENT) ของธนำคำร และ/หรื อ ใบรับเงิน และ/หรื อใบเสร็จรับเงินของบริ ษัทหรื อ

ได้ คืนเงินให้ ธนำคำรแล้ วเท่ำนัน้ โดยธนำคำรจะติดต่อผู้ใช้ บริ กำร ณ ที่อยูห่ รื อหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ในคำขอนี ้ และหำกมีคำ่ ธรรมเนียม และหรื อค่ำใช้ จำ่ ยใด ๆ เกิดขึ ้น
ผู้ใช้ บริ กำรตกลงให้ ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียม และหรื อค่ำใช้ จำ่ ยดังกล่ำว ออกจำกเงินที่
คืนมำนันได้
้ ทนั ที ทังจ
้ ำนวนโดยมิพกั ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบก่อน

หน่วยงำนผู้รับโอนเงิน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรพิสจู น์ธุรกรรมกำรโอนเงิน
3.กรณีตรวจพบข้ อผิดพลำด และกำรปฏิบตั ิของธนำคำรในกำรสวบสวนและแก้ ไข
ข้ อผิดพลำด

5.9 ธนำคำรเห็นสมควร หรื อจำเป็ นที่จะต้ องยับยังหรื
้ องดเว้ นกำรทำธุรกรรม เพื่อปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย และกฎหมำยอื่น ๆ ในทำนอง

3.1 ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรพบข้ อผิดพลำดจำกกำรโอนเงิน ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องนำข้ อมูล
เกี่ยวกับวันและเวลำที่ทำรำยกำร สถำนที่ทำรำยกำร เลขที่บญ
ั ชีของผู้ใช้ บริ กำร ประเภท

เดียวกัน อนึ่ง ควำมรับผิดในควำมเสียหำยของธนำคำรตำมข้ อ 5. นี ้ จำกัดเพียงไม่เกิน
ค่ำธรรมเนียมที่ได้ รับจำกผู้ใช้ บริ กำรและคืนเงินโอนที่ได้ รับมำจำกผู้ใช้ บริ กำร

ของรำยกำร และจำนวนเงินที่โอน พร้ อมทังรหั
้ สอ้ ำงอิง ( Reference number) ของ
รำยกำรดังกล่ำวมำติดต่อธนำคำรทันที ทัง้ นี ้ ธนำคำรจะดำเนินกำรตรวจสอบข้ อผิดพลำด
ดังกล่ำวพร้ อมทังด
้ ำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เสร็จสิ ้นภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่

6.กำรระงับกำรใช้ บริ กำร และกำรบอกเลิกสัญญำ
6.1 กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรต้ องกำรระงับกำรโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ ำตำมคำขอใช้
บริ กำรนี ้ ต้ องแจ้ งต่อธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วัน

ธนำคำรได้ รับแจ้ ง

6.2 หำกผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อธนำคำร ประสงค์จะยกเลิกใช้ บริ กำรฉบับนี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อ

3.2 ธนำคำรจะตรวจสอบรำยกำรที่ ได้ รับแจ้ งกับหลักฐำนและข้ อมูลที่ธนำคำรมีอยู่ และ
หำกพบสำเหตุของข้ อผิดพลำด ธนำคำรจะดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ แล้ วเสร็จ
โดยเร็ว กรณีข้อผิดพลำดดังกล่ำว เกิดจำกเหตุสดุ วิสยั ธนำคำรจะค้ นหำสำเหตุและ

ธนำคำรจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วัน เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้ ถือว่ำข้ อตกลงนี ้เป็ นอันสิ ้นผล
7. ผู้ใช้ บริ กำรทรำบดีว่ำ กำรโอนเงินตำมคำขอนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ของ

ผลสรุปโดยเร็ว ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดหรื อกำรหำผลสรุ ปดังกล่ำวจะไม่เกิน 30 วัน นับ
จำกวันที่ธนำคำรได้ รับแจ้ ง และธนำคำรจะแจ้ งผลกำรตรวจสอบให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบ

ธนำคำร และหรื อธนำคำรผู้รับเงินที่เกี่ยวข้ องกับกำรโอนเงินตำมคำขอนี ้ด้วย
8. ผู้ใช้ บริ กำรขอให้ ควำมยินยอมในกำรกระทำใด ๆ ที่ธนำคำร พนักงำน หรื อตัวแทนของ
ธนำคำร บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทในกลุม่ หรื อในเครื อเดียวกันกับธนำคำร
รวมถึงสถำบันกำรเงินอื่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน ผู้รับโอนสิทธิ บริ ษัทข้ อมูลเครดิต
หน่วยงำนรัฐ รำชกำร เอกชน นิติบคุ คล ทังในและต่
้
ำงประเทศที่ได้ ใช้ ให้ รับ ส่ง รวบรวม
สำเนำ ตรวจสอบ รำยงำน เปิ ดเผย เข้ ำถึง ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลสินเชื่อ/บริ กำร ประวัติ
สถำนะ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ กำรหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ

โดยเร็ว แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรทรำบผลกำรตรวจสอบ
4. ควำมรับผิดของผู้ใช้ บริ กำร กำรโอนเงินตำมคำขอนัน้ ธนำคำรจะยึดถือ เลขที่บญ
ั ชีของ
ผู้รับเงินซึง่ ผู้ใช้ บริ กำรระบุไว้ ในคำขอเป็ นสำคัญ ดังนัน้ ผู้ใช้ บริ กำรจึงขอรับรองว่ำ บรรดำ
เลขที่บญ
ั ชีและข้ อมูลซึง่ ผู้ใช้ บริ กำรระบุ ไว้ ในคำขอนันเป็
้ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องทังสิ
้ ้น และเมื่อ
ธนำคำรโอนเงินโดยใช้ ข้อมูลดังกล่ำวก็ยอ่ มถือได้ ว่ำธนำคำรได้ โอนเงินไปอย่ำงถูกต้ องซึง่
ปลดธนำคำร และหรื อธนำคำรผู้รับเงินที่เกี่ยวข้ องกับกำรโอนเงินตำมคำขอนี ้ออกจำก
ควำมรับผิดใด ๆ ทังปวง
้
5. ควำมรับผิดของธนำคำรต่อผู้ใช้ บริ กำร ในกรณีที่ธนำคำรปฏิบตั ิหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิ
ตำมคำสัง่ โอนเงิน และหรื อกำรถอนเงินหรื อโอนเงินเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรไม่ได้ รับบริ กำร
และหรื อรับเงิน หรื อเกิดรำยกำรโอนเงินจำกบัญชีโดยมิชอบ และมิใช่ควำมผิดของ
ผู้ใช้ บริ กำร ธนำคำรตกลงรับผิดชอบในควำมเสียหำยโดยตรงที่ตำมปกติยอ่ มเกิดขึ น้ เว้ น
แต่เหตุที่เกิดขึ ้นไม่ใช่ควำมผิดของธนำคำร เช่น
5.1 ผู้ใช้ บริ กำรมีเงินในบัญชีไม่พอจ่ำย
5.2 ผู้ใช้ บริ กำรไม่มีหรื อถูกระงับกำรใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนำคำร
5.3 กำรโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่ำวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนำคำร
5.4 บัญชีอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรทำงกฎหมำย หรื อมีพฤติกำรณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับกำรใช้
บัญชี
5.5 ผู้ใช้ บริ กำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนำคำร

ผู้ใช้ บริ กำร หรื อที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่กล่ำวข้ ำงต้ น ทังที
้ ่มีในขณะนี ้ และหรื อในภำยหน้ ำ
ภำยใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ สัญญำ หรื อกฎหมำย ที่มีอยูแ่ ล้ วหรื อที่จะมีขึ ้นในภำยหน้ ำ
เพื่อประโยชน์แก่กำรวิเครำะห์ และประมวลผลข้ อมูลสินเชื่อ พิจำรณำต่ออำยุ ทบทวน
สินเชื่อ/บริ กำร ในทุกครำว รวมถึงกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ กำรประกัน ประเมินบริ หำรควำม
เสี่ยง เพื่อดำเนินธุรกิจ บริ หำรจัดกำรธุรกิ จทุกประเภทของธนำคำร แจ้ งหนี ้ ทวงถำม ทำ
สถิติ วำงแผนกำรตลำด โอนสิทธิหน้ ำที่ เสนอสินค้ ำ/บริ กำรไม่ว่ำโดยบุคคลใดก็ตำม หรื อ
เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยอื่น ๆ ผู้ใช้ บริ กำรให้ ควำมยินยอมนี ้ไว้ เพื่อให้ กำรดำเนินกำร
ข้ ำงต้ นทุกครำวชอบด้ วยกฎหมำยและจะไม่ยกเลิกควำมยินยอมนี ้แม้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรจะไม่ได้
รับอนุมตั ิสินเชื่อ/บริ กำร หรื อชำระหนี ้เสร็จสิ ้น หรื อไม่ใช้ บริ กำรใด ๆ ต่อไปก็ตำม และจะไม่
เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
9. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรโอนเงินภำยในประเทศ (กำรหักบัญชีเพื่อชำระค่ำ
สำธำรณูปโภคและค่ำบริ กำร) นี ้ได้ จดั ทำไว้ เป็ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้ องตรงกันทุก
ประกำร ผู้ใช้ บริ กำรได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อควำมโดยละเอียดแล้ ว และผู้ใช้ บริ กำรได้ รับมอบ
ข้ อตกลงนี ้ เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐำนแล้ วหนึ่งฉบับ

