
ช ำระค่ำไฟฟ้ำ 

ช ำระค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ 

ช ำระค่ำประปำ 

 
ค ำขอใช้บริกำรหกับญัชีเงนิฝำก/ยกเลิกกำรหกับญัชีเงนิฝำก 

เพื่อช ำระค่ำสำธำรณปูโภค และค่ำบริกำร ของผู้ใช้บริกำรบัญชีเงินฝำก                

บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย 

วนัท่ี   /    /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกับสถำนบริกำรธุรกิจ หรือบริกำร               

ท่ีต้องกำรช ำระ และกรอกรำยละเอียด) 

 

 

  กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) โปรดดจูำกใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำ 

 บญัชีแสดงสญัญำเลขท่ี  

 รหสัเคร่ืองวดั                 

 ชื่อผู้ ใช้       

 ท่ีอยู่       

        

เอกสำรท่ีต้องแนบเพิ่มเติม : ส ำเนำใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำ หรือใบเส ร็จ รับเงิ น                      

ค่ำไฟฟ้ำ/ใบก ำกับภำษี 

 
 
 

  กำรประปำนครหลวง (กปน.) โปรดดจูำกใบแจ้งค่ำประปำ 

 ทะเบียนผู้ใช้น ำ้    

 สำขำ – เขต      -   

 สำขำ       

 ชื่อผู้ ใช้       

 ท่ีอยู่       

        

เอกสำรท่ีต้องแนบเพิ่มเติม : ส ำเนำใบแจ้งค่ำประปำ หรือใบเสร็จรับเงิน                      

ค่ำประปำใบก ำกับภำษี 

 
 
 

               บมจ. ทีโอที (เฉพำะโทรศพัท์พืน้ฐำนเท่ำนัน้) 

 จดทะเบียนในนำม     

 รหสัลกูค้ำ (Account No.)    

 รหสัทำงไกล         

 หมำยเลขโทรศพัท์   

               บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่  (เฉพำะโทรศพัท์พืน้ฐำนเท่ำนัน้) 

 จดทะเบียนในนำม     

 รหสัลกูค้ำ (Account No.)    

 รหสัทำงไกล         

 หมำยเลขโทรศพัท์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย 

ยื่นค ำขอผ่ำน    สำขำเจ้ำของบญัชี  รหสัสำขำ    

       ต่ำงสำขำ           รหสัสำขำ    

รับรองเอกสำรถกูต้อง รหสัพนกังำนผู้ รับค ำขอ    

ลงชื่อ        

(ลำยมอืชื่อผู้ รับมอบอ ำนำจสำขำ) 

ข้ำพเจ้ำ         

เจ้ำของบญัชีเงินฝำกประเภท       

บญัชีเลขท่ี   -  -  -  

ชื่อบญัชี             

ณ บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย (“ธนำคำร”)   

 ส ำนกั     สำขำ    

สถำนท่ีติดต่อเลขท่ี    ซอย     

ถนน    ต ำบล/แขวง    

อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั     

รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์มอืถือ    

โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้ำพเจ้ำมคีวำมประสงค์ให้ธนำคำรท ำกำร 

  หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อช ำระหนี ้และหรือบรรดำ

ภำระผูกพันต่ำง ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำและหรือผู้ อ่ืนตำมรำยชื่อท่ีข้ำพเจ้ำได้ระบุ

ต่อไปนี ้ซึ่งมีอยู่กับสถำนบริกำรธุรกิจหรือผู้ ให้บริกำรแล้วแต่กรณี                      

(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้ รับโอนเงิน”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในระบบสื่อสำร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีธนำคำรได้รับจำกผู้ โอนเงิน และน ำเงินท่ีหักโอน ดังกล่ำว

โอนเข้ำบญัชีของผู้ รับโอนต่อไป โดยมรีำยกำรท่ีต้องกำรหกับญัชีให้แก่ผู้ รับเงิน  ดงันี ้

  ยกเลิกกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

  เปลี่ยนส ำนกัสำขำธนำคำร/เลขท่ีบญัชี/ชื่อบญัชี เป็น 

บญัชีเงินฝำกประเภท      

บญัชีเลขท่ี   -  -  -  

ชื่อบญัชี        

ส ำนกั/สำขำ       

 

       

 

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำขอยืนยนัต่อ บมจ.ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย                         

ว่ำข้อควำมดงักล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงและถกูต้องสมบูรณ์ และข้ำพเจ้ำ

ไ ด้ อ่ ำนและเ ข้ำ ใจ ข้อก ำหนดและเ งื่ อน ไขกำรใ ห้บ ริกำร โอนเงิน

ภำยในประเทศ (กำรหักบัญชีเพื่อช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริกำร)  

ซึ่งแนบท้ำยค ำขอและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของค ำขอนีอ้ย่ำงถ่ี ถ้วนแล้ว              

พร้อมทัง้ได้ รับส ำ เนำ ข้อก ำหนดและเงื่ อนไขกำรให้บริกำรโอน เงิน

ภำยในประเทศ (กำรหักบัญชีเพื่อช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริกำร)  

ของธนำคำรไว้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลำยมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐำน 

ลงชื่อ      ผู้ ให้ควำมยินยอม / 

        (................................................................. .) เจ้ำของบญัช ี

          ลำยมอืชื่อเจ้ำของบญัชีตำมท่ีให้ไว้กับธนำคำร 

เอกสำรประกอบ : ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนีค้่ำบริกำรท่ีต้องกำรให้หกับญัชี 

http://album.sanook.com/files/2333474


ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรให้บริกำรโอนเงินภำยในประเทศ(กำรหกับญัชีเพ่ือช ำระคำ่

สำธำรณูปโภคและคำ่บริกำร) 

1. ธนำคำรจะให้บริกำรภำยใต้เง่ือนไขกำรให้บริกำรเก่ียวกับ วนัและเวลำท่ีให้บริกำร 

จ ำนวนครัง้และจ ำนวนเงินสงูสดุท่ีให้บริกำรได้ในแตล่ะวนั ก ำหนดระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะ

ด ำเนินกำรโอนเงินจนเสร็จสิน้สมบรูณ์ และอตัรำคำ่ธรรมเนียมและคำ่บริกำรตำ่ง ๆ ตำมท่ี

ธนำคำรก ำหนด โดยกำรปิดประกำศไว้ ณ ท่ีท ำกำรส ำนกังำนสำขำของธนำคำรทกุแห่ง                      

และบนเว็บไซต์ของธนำคำร (www.tcrbank.com) ธนำคำรอำจท ำกำรเปล่ียนแปลงได้

โดยจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำตำมวิธีดงักลำ่วไม่น้อยกวำ่15 วนั ในกรณีท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง

ดงักลำ่วมีผลท ำให้ผู้ใช้บริกำรต้องเสียคำ่ใช้จำ่ย หรือมีภำระควำมรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ 

ธนำคำรจะขอให้ผู้ใช้บริกำรให้ควำมยินยอมหรือไม่คดัค้ำนกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงนัน้ก่อน 

2. ธนำคำรจะโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ใช้บริกำรได้ตอ่เม่ือเงินในบญัชีเพียงพอใน

กำรโอนเงินในขณะนัน้เท่ำนัน้ และธนำคำรไม่ต้องแจ้งกำรโอนเงินดงักลำ่วแก่ผู้ใช้บริกำร 

เน่ืองจำกผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบรำยกำรดงักลำ่วได้จำกสมดุคูฝ่ำก  และ/หรือ  

(STATEMENT) ของธนำคำร  และ/หรือ ใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทหรือ

หน่วยงำนผู้ รับโอนเงิน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนประกอบกำรพิสจูน์ธุรกรรมกำรโอนเงิน 

3.กรณีตรวจพบข้อผิดพลำด และกำรปฏิบตัิของธนำคำรในกำรสวบสวนและแก้ไข

ข้อผิดพลำด 

3.1 ในกรณีท่ีผู้ใช้บริกำรพบข้อผิดพลำดจำกกำรโอนเงิน ผู้ใช้บริกำรจะต้องน ำข้อมลู

เก่ียวกบัวนัและเวลำท่ีท ำรำยกำร สถำนท่ีท ำรำยกำร เลขท่ีบญัชีของผู้ใช้บริกำร ประเภท

ของรำยกำร และจ ำนวนเงินท่ีโอน พร้อมทัง้รหสัอ้ำงอิง ( Reference number) ของ

รำยกำรดงักลำ่วมำติดตอ่ธนำคำรทนัที ทัง้นี ้ธนำคำรจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อผิดพลำด

ดงักลำ่วพร้อมทัง้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้เสร็จสิน้ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี

ธนำคำรได้รับแจ้ง                                                                                                       

3.2 ธนำคำรจะตรวจสอบรำยกำรท่ีได้รับแจ้งกบัหลกัฐำนและข้อมลูท่ีธนำคำรมีอยู ่และ

หำกพบสำเหตขุองข้อผิดพลำด    ธนำคำรจะด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว กรณีข้อผิดพลำดดงักลำ่ว เกิดจำกเหตสุดุวิสยั ธนำคำรจะค้นหำสำเหตแุละ

ผลสรุปโดยเร็ว ทัง้นี ้กำรแก้ไขข้อผิดพลำดหรือกำรหำผลสรุปดงักล่ำวจะไม่เกิน 30 วนั นบั

จำกวนัท่ีธนำคำรได้รับแจ้ง และธนำคำรจะแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ

โดยเร็ว แตท่ัง้นีจ้ะไม่เกิน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีธนำคำรทรำบผลกำรตรวจสอบ 

4. ควำมรับผิดของผู้ใช้บริกำร กำรโอนเงินตำมค ำขอนัน้ ธนำคำรจะยดึถือ  เลขท่ีบญัชีของ

ผู้ รับเงินซึง่ผู้ใช้บริกำรระบไุว้ในค ำขอเป็นส ำคญั ดงันัน้ ผู้ใช้บริกำรจงึขอรับรองว่ำ บรรดำ

เลขท่ีบญัชีและข้อมลูซึง่ผู้ใช้บริกำรระบ ุ ไว้ในค ำขอนัน้เป็นข้อมลูท่ีถกูต้องทัง้สิน้ และเม่ือ

ธนำคำรโอนเงินโดยใช้ข้อมลูดงักลำ่วก็ยอ่มถือได้ว่ำธนำคำรได้โอนเงินไปอยำ่งถกูต้องซึง่

ปลดธนำคำร  และหรือธนำคำรผู้ รับเงินท่ีเก่ียวข้องกบักำรโอนเงินตำมค ำขอนีอ้อกจำก            

ควำมรับผิดใด ๆ ทัง้ปวง 

5. ควำมรับผิดของธนำคำรตอ่ผู้ใช้บริกำร ในกรณีท่ีธนำคำรปฏิบตัิหรือละเว้นกำรปฏิบตัิ

ตำมค ำสัง่โอนเงิน และหรือกำรถอนเงินหรือโอนเงินเป็นเหตใุห้ผู้ใช้บริกำรไม่ได้รับบริกำร 

และหรือรับเงิน หรือเกิดรำยกำรโอนเงินจำกบญัชีโดยมิชอบ และมิใชค่วำมผิดของ

ผู้ใช้บริกำร ธนำคำรตกลงรับผิดชอบในควำมเสียหำยโดยตรงท่ีตำมปกติยอ่มเกิดขึน้ เว้น

แตเ่หตท่ีุเกิดขึน้ไม่ใชค่วำมผิดของธนำคำร เชน่  

5.1 ผู้ใช้บริกำรมีเงินในบญัชีไม่พอจำ่ย  

5.2  ผู้ใช้บริกำรไม่มีหรือถกูระงบักำรใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร  

5.3 กำรโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกวำ่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กบัธนำคำร  

5.4 บญัชีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หรือมีพฤติกำรณ์ต้องสงสยัเก่ียวกบักำรใช้

บญัชี  

5.5 ผู้ใช้บริกำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนำคำร  

 

 

5.6 ธนำคำรได้แจ้งเหตขุดัข้องให้ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงควำมขดัข้องของกำรโอนเงินอยูแ่ล้ว

ก่อนหรือในขณะท ำรำยกำรโอนเงิน  

5.7 เป็นเหตสุดุวิสยั เชน่ ระบบโทรศพัท์ขดัข้อง ไฟฟ้ำดบั ระบบคอมพิวเตอร์หรือกำร

เช่ือมโยงข้อมลูเกิดกำรขดัข้อง ธนำคำรจะระงบักำรให้บริกำรโดยมิจ ำต้องแจ้งให้

ผู้ใช้บริกำรทรำบก่อนแตอ่ยำ่งใด และผู้ ใช้บริกำรตกลงจะไม่เรียกร้องคำ่เสียหำยใด ๆ จำก

กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วทุกประกำร  

5.8 ธนำคำรผู้ รับเงินไม่สำมำรถน ำเงินเข้ำบญัชีได้ ไม่ว่ำด้วยเหตใุด ๆ ธนำคำรจะคืนเงิน

ให้แก่ผู้ใช้บริกำรโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจำกธนำคำรได้รับแจ้งยืนยนัจำกธนำคำรผู้ รับเงินว่ำ

ได้คืนเงินให้ธนำคำรแล้วเทำ่นัน้ โดยธนำคำรจะติดตอ่ผู้ใช้บริกำร ณ ท่ีอยูห่รือหมำยเลข

โทรศพัท์ท่ีระบไุว้ในค ำขอนี ้และหำกมีคำ่ธรรมเนียม และหรือคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ เกิดขึน้ 

ผู้ใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรหกัคำ่ธรรมเนียม และหรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว ออกจำกเงินท่ี

คืนมำนัน้ได้ทนัที ทัง้จ ำนวนโดยมิพกัต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบก่อน 

5.9 ธนำคำรเห็นสมควร หรือจ ำเป็นท่ีจะต้องยบัยัง้หรืองดเว้นกำรท ำธุรกรรม เพ่ือปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกฎหมำยอ่ืน ๆ ในท ำนอง

เดียวกนั อนึ่ง ควำมรับผิดในควำมเสียหำยของธนำคำรตำมข้อ 5. นี ้จ ำกดัเพียงไม่เกิน

คำ่ธรรมเนียมท่ีได้รับจำกผู้ใช้บริกำรและคืนเงินโอนท่ีได้รับมำจำกผู้ใช้บริกำร 

6.กำรระงบักำรใช้บริกำร และกำรบอกเลิกสญัญำ 

6.1 กรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรระงับกำรโอนเงินท่ีมีข้อตกลงลว่งหน้ำตำมค ำขอใช้

บริกำรนี ้ต้องแจ้งตอ่ธนำคำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 

6.2 หำกผู้ขอใช้บริกำรหรือธนำคำร  ประสงค์จะยกเลิกใช้บริกำรฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริกำรหรือ

ธนำคำรจะแจ้งให้อีกฝ่ำยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั เม่ือครบ

ก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วให้ถือว่ำข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้ผล 

7. ผู้ใช้บริกำรทรำบดีว่ำ กำรโอนเงินตำมค ำขอนีจ้ะต้องปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ของ

ธนำคำร และหรือธนำคำรผู้ รับเงินท่ีเก่ียวข้องกบักำรโอนเงินตำมค ำขอนีด้้วย 

8. ผู้ใช้บริกำรขอให้ควำมยินยอมในกำรกระท ำใด ๆ ท่ีธนำคำร พนกังำน หรือตวัแทนของ

ธนำคำร บริษัทแม่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทในกลุม่หรือในเครือเดียวกนักบัธนำคำร 

รวมถึงสถำบนักำรเงินอ่ืน ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้ประเมิน ผู้ รับโอนสิทธิ บริษัทข้อมูลเครดิต 

หน่วยงำนรัฐ รำชกำร เอกชน  นิติบคุคล ทัง้ในและตำ่งประเทศท่ีได้ใช้ ให้ รับ สง่ รวบรวม 

ส ำเนำ ตรวจสอบ รำยงำน เปิดเผย เข้ำถึง ข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูสินเช่ือ/บริกำร ประวตัิ 

สถำนะ ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใช้บริกำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

ผู้ใช้บริกำร หรือท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีกลำ่วข้ำงต้น ทัง้ท่ีมีในขณะนี ้และหรือในภำยหน้ำ 

ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั สญัญำ หรือกฎหมำย ท่ีมีอยูแ่ล้วหรือท่ีจะมีขึน้ในภำยหน้ำ 

เพ่ือประโยชน์แก่กำรวิเครำะห์  และประมวลผลข้อมูลสินเช่ือ พิจำรณำตอ่อำย ุทบทวน

สินเช่ือ/บริกำร ในทุกครำว รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้กำรประกนั ประเมินบริหำรควำม

เส่ียง เพ่ือด ำเนินธุรกิจ บริหำรจดักำรธุรกิจทุกประเภทของธนำคำร แจ้งหนี ้ทวงถำม ท ำ

สถิติ วำงแผนกำรตลำด โอนสิทธิหน้ำท่ี เสนอสินค้ำ/บริกำรไม่ว่ำโดยบคุคลใดก็ตำม หรือ

เพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำยอ่ืน ๆ ผู้ใช้บริกำรให้ควำมยินยอมนีไ้ว้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร

ข้ำงต้นทุกครำวชอบด้วยกฎหมำยและจะไม่ยกเลิกควำมยินยอมนีแ้ม้ผู้ใช้บริกำรจะไม่ได้

รับอนุมตัิสินเช่ือ/บริกำร หรือช ำระหนีเ้สร็จสิน้ หรือไม่ใช้บริกำรใด ๆ ตอ่ไปก็ตำม และจะไม่

เรียกร้องคำ่เสียหำยใด ๆ จำกกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

9. ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรให้บริกำรโอนเงินภำยในประเทศ (กำรหกับญัชีเพ่ือช ำระคำ่

สำธำรณูปโภคและคำ่บริกำร) นีไ้ด้จดัท ำไว้เป็นสองฉบบัมีข้อควำมถกูต้องตรงกนัทุก

ประกำร ผู้ ใช้บริกำรได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยละเอียดแล้ว และผู้ใช้บริกำรได้รับมอบ

ข้อตกลงนี ้เพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐำนแล้วหนึ่งฉบบั 


