ชําระค่ าประปา
คําขอใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝาก/ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝาก
เพื�อชําระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ ของผู้ใช้ บริการบัญชีเงินฝาก
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย
วันที�

/

/

ข้ าพเจ้ า
เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที�

 ทะเบียนผู้ใช้ นํ �า
 สาขา – เขต


 - 

 สาขา
 ชื�อผู้ใช้

 -  -  - 

ชื�อบัญชี
ณ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย (“ธนาคาร”)

 สํานัก

 สาขา

สถานที�ติดต่อเลขที�

ซอย

ถนน
อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มอื ถือ
โดยหนังสือฉบับนี � ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ ธนาคารทําการ

 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพื�อชําระหนี � และหรือบรรดา
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที�ข้าพเจ้ า และหรื อ ผู้อื� นตามรายชื�อ ที� ข้าพเจ้ าได้ ระบุ
ต่ อ ไปนี � ซึ� ง มี อ ยู่ กั บ สถานบริ ก ารธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ให้ บริ ก ารแล้ วแต่ ก รณี
(ซึ�งต่อไปนี �จะเรียกว่า “ผู้รับโอนเงิน”) ตามจํานวนที�ปรากฏในระบบสื�อสาร
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที�ธนาคารได้ รับจากผู้โอนเงิน และนําเงินที�หักโอน ดังกล่าว
โอนเข้ าบัญชีของผู้รับโอนต่อไป โดยมีรายการที�ต้องการหักบัญชีให้ แก่ผ้ รู ับเงิน ดังนี �

 ยกเลิกการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ดังนี �
 เปลี�ยนสํานักสาขาธนาคาร/เลขที�บญั ชี/ชื�อบัญชี เป็ น
บัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที�

การประปานครหลวง (กปน.) โปรดดูจากใบแจ้ งค่าประปา



 -  -  - 

ชื�อบัญชี

 ที�อยู่
เอกสารที� ต้ อ งแนบเพิ� มเติ ม : สํ า เนาใบแจ้ ง ค่ า ประปา หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่าประปาใบกํากับภาษี
ชําระค่ าใช้ บริ การโทรศัพท์


บมจ. ทีโอที (เฉพาะโทรศัพท์พื �นฐานเท่านัน)
�

 จดทะเบียนในนาม
 รหัสลูกค้ า (Account No.)


 หมายเลขโทรศัพท์ 

 รหัสทางไกล


บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน� (เฉพาะโทรศัพท์พื �นฐานเท่านัน)
�

 จดทะเบียนในนาม
 รหัสลูกค้ า (Account No.)


 หมายเลขโทรศัพท์ 

 รหัสทางไกล

ทังนี
� � ข้ าพเจ้ าขอยืนยันต่อ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย
ว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งและถูกต้ องสมบูรณ์ และข้ าพเจ้ า
ได้ อ่ า นและเข้ าใจข้ อกํ า หนดและเงื� อ นไขการให้ บริ การโอนเงิ น
ภายในประเทศ (การหักบัญชีเพื�อชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริ การ)
ซึ� ง แนบท้ า ยคํ า ขอและให้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ� ง ของคํ า ขอนี อ� ย่ า งถี� ถ้ วนแล้ ว
พร้ อมทั ง� ได้ รั บ สํ า เนาข้ อกํ า หนดและเงื� อ นไขการให้ บริ ก ารโอนเงิ น

สํานัก/สาขา
(กรุ ณาทําเครื� องหมาย  ลงในช่อง  ที�ตรงกับสถานบริ การธุรกิจ หรื อบริ การ ภายในประเทศ (การหักบัญชีเพื�อชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริ การ)
ของธนาคารไว้ เรียบร้ อยแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื�อไว้ เป็ นหลักฐาน
ที�ต้องการชําระ และกรอกรายละเอียด)
ลงชื�อ
ผู้ให้ ความยินยอม /
ชําระค่ าไฟฟ้า
(..................................................................) เจ้ าของบัญชี


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โปรดดูจากใบแจ้ งค่าไฟฟ้า

 บัญชีแสดงสัญญาเลขที� 
 รหัสเครื�องวัด



 ชื�อผู้ใช้
 ที�อยู่
เอกสารที� ต้ องแนบเพิ� มเติ ม : สํ า เนาใบแจ้ งค่ า ไฟฟ้ า หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่าไฟฟ้า/ใบกํากับภาษี

ลายมือชื�อเจ้ าของบัญชีตามที�ให้ ไว้ กับธนาคาร
เอกสารประกอบ : สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้ งหนี �ค่าบริการที�ต้องการให้ หกั บัญชี
สําหรั บเจ้ าหน้ าที� บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่ อย
ยื�นคําขอผ่าน  สาขาเจ้ าของบัญชี รหัสสาขา

 ต่างสาขา

รหัสสาขา

รับรองเอกสารถูกต้ อง รหัสพนักงานผู้รับคําขอ
ลงชื�อ
(ลายมือชื�อผู้รับมอบอํานาจสาขา)

ข้ อกําหนดและเงื�อนไขการให้ บริ การโอนเงินภายในประเทศ(การหักบัญชีเพื�อชําระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริ การ)
�. ธนาคารจะให้ บริ การภายใต้ เงื�อนไขการให้ บริ การเกี�ยวกับ วันและเวลาที�ให้ บริ การ
จํานวนครัง� และจํานวนเงินสูงสุดที�ให้ บริ การได้ ในแต่ละวัน กําหนดระยะเวลาที�คาดว่าจะ
ดําเนินการโอนเงินจนเสร็จสิ �นสมบูรณ์ และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การต่าง ๆ ตามที�
ธนาคารกําหนด โดยการปิ ดประกาศไว้ ณ ที�ทําการสํานักงานสาขาของธนาคารทุกแห่ง
และบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tcrbank.com) ธนาคารอาจทําการเปลี�ยนแปลงได้

�.� ธนาคารได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยูแ่ ล้ ว
ก่อนหรื อในขณะทํารายการโอนเงิน
�.� เป็ นเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบโทรศัพท์ขดั ข้ อง ไฟฟ้ าดับ ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อการ

โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าตามวิธีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า �� วัน ในกรณีที�แก้ ไขเปลี�ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องเสียค่าใช้ จา่ ย หรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิ�มขึ �น
ธนาคารจะขอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ความยินยอมหรื อไม่คดั ค้ านการแก้ ไขเปลี�ยนแปลงนันก่
� อน

การดําเนินการดังกล่าวทุกประการ
�.� ธนาคารผู้รับเงินไม่สามารถนําเงินเข้ าบัญชีได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ธนาคารจะคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การโดยไม่มีดอกเบี �ยหลังจากธนาคารได้ รับแจ้ งยืนยันจากธนาคารผู้รับเงินว่า
ได้ คืนเงินให้ ธนาคารแล้ วเท่านัน� โดยธนาคารจะติดต่อผู้ใช้ บริ การ ณ ที�อยูห่ รื อหมายเลข
โทรศัพท์ที�ระบุไว้ ในคําขอนี � และหากมีคา่ ธรรมเนียม และหรื อค่าใช้ จา่ ยใด ๆ เกิดขึ �น
ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว ออกจากเงินที�
คืนมานันได้
� ทนั ที ทังจํ
� านวนโดยมิพกั ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบก่อน
�.� ธนาคารเห็นสมควร หรื อจําเป็ นที�จะต้ องยับยังหรื
� องดเว้ นการทําธุรกรรม เพื�อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และกฎหมายอื�น ๆ ในทํานอง

�. ธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การได้ ตอ่ เมื�อเงินในบัญชีเพียงพอใน
การโอนเงินในขณะนันเท่
� านัน� และธนาคารไม่ต้องแจ้ งการโอนเงินดังกล่าวแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
เนื�องจากผู้ใช้ บริ การสามารถทราบรายการดังกล่าวได้ จากสมุดคูฝ่ าก และ/หรื อ
(STATEMENT) ของธนาคาร และ/หรื อ ใบรับเงิน และ/หรื อใบเสร็จรับเงินของบริ ษัทหรื อ
หน่วยงานผู้รับโอนเงิน ทังนี
� � เพื�อเป็ นหลักฐานประกอบการพิสจู น์ธุรกรรมการโอนเงิน
�.กรณีตรวจพบข้ อผิดพลาด และการปฏิบตั ิของธนาคารในการสวบสวนและแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด
�.� ในกรณีที�ผ้ ใู ช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดจากการโอนเงิน ผู้ใช้ บริ การจะต้ องนําข้ อมูล
เกี�ยวกับวันและเวลาที�ทํารายการ สถานที�ทํารายการ เลขที�บญ
ั ชีของผู้ใช้ บริ การ ประเภท
ของรายการ และจํานวนเงินที�โอน พร้ อมทังรหั
� สอ้ างอิง ( Reference number) ของ
รายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทัง� นี � ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบข้ อผิดพลาด
ดังกล่าวพร้ อมทังดํ
� าเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เสร็จสิ �นภายใน �� วันนับแต่วนั ที�
ธนาคารได้ รับแจ้ ง
�.� ธนาคารจะตรวจสอบรายการที� ได้ รับแจ้ งกับหลักฐานและข้ อมูลที�ธนาคารมีอยู่ และ
หากพบสาเหตุของข้ อผิดพลาด ธนาคารจะดําเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็จ
โดยเร็ว กรณีข้อผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากเหตุสดุ วิสยั ธนาคารจะค้ นหาสาเหตุและ
ผลสรุปโดยเร็ว ทังนี
� � การแก้ ไขข้ อผิดพลาดหรื อการหาผลสรุ ปดังกล่าวจะไม่เกิน �� วัน นับ
จากวันที�ธนาคารได้ รับแจ้ ง และธนาคารจะแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
โดยเร็ว แต่ทงนี
ั � �จะไม่เกิน � วัน นับจากวันที�ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ
�. ความรับผิดของผู้ใช้ บริ การ การโอนเงินตามคําขอนัน� ธนาคารจะยึดถือ เลขที�บญ
ั ชีของ
ผู้รับเงินซึง� ผู้ใช้ บริ การระบุไว้ ในคําขอเป็ นสําคัญ ดังนัน� ผู้ใช้ บริ การจึงขอรับรองว่า บรรดา
เลขที�บญ
ั ชีและข้ อมูลซึง� ผู้ใช้ บริ การระบุ ไว้ ในคําขอนันเป็
� นข้ อมูลที�ถกู ต้ องทังสิ
� �น และเมื�อ
ธนาคารโอนเงินโดยใช้ ข้อมูลดังกล่าวก็ยอ่ มถือได้ ว่าธนาคารได้ โอนเงินไปอย่างถูกต้ องซึง�
ปลดธนาคาร และหรื อธนาคารผู้รับเงินที�เกี�ยวข้ องกับการโอนเงินตามคําขอนี �ออกจาก
ความรับผิดใด ๆ ทังปวง
�
�. ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ใช้ บริ การ ในกรณีที�ธนาคารปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
ตามคําสัง� โอนเงิน และหรื อการถอนเงินหรื อโอนเงินเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่ได้ รับบริ การ
และหรื อรับเงิน หรื อเกิดรายการโอนเงินจากบัญชีโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของ
ผู้ใช้ บริ การ ธนาคารตกลงรับผิดชอบในความเสียหายโดยตรงที�ตามปกติยอ่ มเกิดขึ น� เว้ น
แต่เหตุที�เกิดขึ �นไม่ใช่ความผิดของธนาคาร เช่น
�.� ผู้ใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
�.� ผู้ใช้ บริ การไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื�อกับธนาคาร
�.� การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
�.� บัญชีอยูร่ ะหว่างดําเนินการทางกฎหมาย หรื อมีพฤติการณ์ต้องสงสัยเกี�ยวกับการใช้
บัญชี
�.� ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื�อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร

เชื�อมโยงข้ อมูลเกิดการขัดข้ อง ธนาคารจะระงับการให้ บริ การโดยมิจําต้ องแจ้ งให้
ผู้ใช้ บริ การทราบก่อนแต่อย่างใด และผู้ใช้ บริ การตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จาก

เดียวกัน อนึ�ง ความรับผิดในความเสียหายของธนาคารตามข้ อ �. นี � จํากัดเพียงไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมที�ได้ รับจากผู้ใช้ บริ การและคืนเงินโอนที�ได้ รับมาจากผู้ใช้ บริ การ
�.การระงับการใช้ บริ การ และการบอกเลิกสัญญา
�.� กรณีที�ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องการระงับการโอนเงินที�มีข้อตกลงล่วงหน้ าตามคําขอใช้
บริ การนี � ต้ องแจ้ งต่อธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย �� วัน
�.� หากผู้ขอใช้ บริ การหรื อธนาคาร ประสงค์จะยกเลิกใช้ บริ การฉบับนี � ผู้ขอใช้ บริ การหรื อ
ธนาคารจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย �� วัน เมื�อครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าข้ อตกลงนี �เป็ นอันสิ �นผล
�. ผู้ใช้ บริ การทราบดีว่า การโอนเงินตามคําขอนี �จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ของ
ธนาคาร และหรื อธนาคารผู้รับเงินที�เกี�ยวข้ องกับการโอนเงินตามคําขอนี �ด้วย
�. ผู้ใช้ บริ การขอให้ ความยินยอมในการกระทําใด ๆ ที�ธนาคาร พนักงาน หรื อตัวแทนของ
ธนาคาร บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทในกลุม่ หรื อในเครื อเดียวกันกับธนาคาร
รวมถึงสถาบันการเงินอื�น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน ผู้รับโอนสิทธิ บริ ษัทข้ อมูลเครดิต
หน่วยงานรัฐ ราชการ เอกชน นิติบคุ คล ทังในและต่
�
างประเทศที�ได้ ใช้ ให้ รับ ส่ง รวบรวม
สําเนา ตรวจสอบ รายงาน เปิ ดเผย เข้ าถึง ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลสินเชื�อ/บริ การ ประวัติ
สถานะ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ที�เกี�ยวข้ องกับ
ผู้ใช้ บริ การ หรื อที�เกี�ยวข้ องกับบุคคลที�กล่าวข้ างต้ น ทังที
� �มีในขณะนี � และหรื อในภายหน้ า
ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ สัญญา หรื อกฎหมาย ที�มีอยูแ่ ล้ วหรื อที�จะมีขึ �นในภายหน้ า
เพื�อประโยชน์แก่การวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลสินเชื�อ พิจารณาต่ออายุ ทบทวน
สินเชื�อ/บริ การ ในทุกคราว รวมถึงการปรับโครงสร้ างหนี � การประกัน ประเมินบริ หารความ
เสี�ยง เพื�อดําเนินธุรกิจ บริ หารจัดการธุรกิ จทุกประเภทของธนาคาร แจ้ งหนี � ทวงถาม ทํา
สถิติ วางแผนการตลาด โอนสิทธิหน้ าที� เสนอสินค้ า/บริ การไม่ว่าโดยบุคคลใดก็ตาม หรื อ
เพื�อปฏิบตั ิตามกฎหมายอื�น ๆ ผู้ใช้ บริ การให้ ความยินยอมนี �ไว้ เพื�อให้ การดําเนินการ
ข้ างต้ นทุกคราวชอบด้ วยกฎหมายและจะไม่ยกเลิกความยินยอมนี �แม้ ผ้ ใู ช้ บริ การจะไม่ได้
รับอนุมตั ิสินเชื�อ/บริ การ หรื อชําระหนี �เสร็จสิ �น หรื อไม่ใช้ บริ การใด ๆ ต่อไปก็ตาม และจะไม่
เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากการดําเนินการดังกล่าว
�. ข้ อกําหนดและเงื�อนไขการให้ บริ การโอนเงินภายในประเทศ (การหักบัญชีเพื�อชําระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริ การ) นี �ได้ จดั ทําไว้ เป็ นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกันทุก
ประการ ผู้ใช้ บริ การได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความโดยละเอียดแล้ ว และผู้ใช้ บริ การได้ รับมอบ
ข้ อตกลงนี � เพื�อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานแล้ วหนึ�งฉบับ

