
ชาํระค่าไฟฟ้า 

ชาํระค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ชาํระค่าประปา 

 
คาํขอใช้บริการหกับญัชีเงนิฝาก/ยกเลิกการหกับญัชีเงนิฝาก 

เพื�อชําระค่าสาธารณปูโภค และค่าบริการ ของผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก                
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย 

วนัที�   /    /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(กรุณาทําเครื�องหมาย  ลงในช่อง  ที�ตรงกับสถานบริการธุรกิจ หรือบริการ               
ที�ต้องการชําระ และกรอกรายละเอียด) 
 
 
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โปรดดจูากใบแจ้งค่าไฟฟ้า 

 บญัชีแสดงสญัญาเลขที�  

 รหสัเครื�องวดั                 

 ชื�อผู้ ใช้       

 ที�อยู่       
        

เอกสารที� ต้องแนบเพิ�มเติม : สําเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเส ร็จ รับเงิ น                      
ค่าไฟฟ้า/ใบกํากับภาษี 
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 ทะเบียนผู้ใช้นํ �า    
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เอกสารที�ต้องแนบเพิ�มเติม : สําเนาใบแจ้งค่าประปา หรือใบเสร็จรับเงิน                      
ค่าประปาใบกํากับภาษี 
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สําหรับเจ้าหน้าที� บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย 
ยื�นคําขอผ่าน    สาขาเจ้าของบญัชี  รหสัสาขา    

       ต่างสาขา           รหสัสาขา    
รับรองเอกสารถกูต้อง รหสัพนกังานผู้ รับคําขอ    
ลงชื�อ        

(ลายมอืชื�อผู้ รับมอบอํานาจสาขา) 

ข้าพเจ้า         
เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท       

บญัชีเลขที�   -  -  -  

ชื�อบญัชี             
ณ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย (“ธนาคาร”)   
 สํานกั     สาขา    
สถานที�ติดต่อเลขที�    ซอย     
ถนน    ตําบล/แขวง    
อําเภอ/เขต   จงัหวดั     
รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์มอืถือ    
โดยหนงัสือฉบบันี � ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ให้ธนาคารทําการ 
  หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื�อชําระหนี � และหรือบรรดา
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที�ข้าพเจ้าและหรือผู้ อื�นตามรายชื�อที�ข้าพเจ้าได้ระบุ
ต่อไปนี � ซึ�งมีอยู่กับสถานบริการธุรกิจหรือผู้ ให้บริการแล้วแต่กรณี                      
(ซึ�งต่อไปนี �จะเรียกว่า “ผู้ รับโอนเงิน”) ตามจํานวนที�ปรากฏในระบบสื�อสาร
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที�ธนาคารได้รับจากผู้ โอนเงิน และนําเงินที�หักโอน ดังกล่าว
โอนเข้าบญัชีของผู้ รับโอนต่อไป โดยมรีายการที�ต้องการหกับญัชีให้แก่ผู้ รับเงิน  ดงันี � 
  ยกเลิกการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ดงันี � 
  เปลี�ยนสํานกัสาขาธนาคาร/เลขที�บญัชี/ชื�อบญัชี เป็น 
บญัชีเงินฝากประเภท      

บญัชีเลขที�   -  -  -  

ชื�อบญัชี        
สํานกั/สาขา       
 
       
 

ทั �งนี � ข้าพเจ้าขอยืนยนัต่อ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย                         
ว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องสมบูรณ์ และข้าพเจ้า
ไ ด้ อ่ า นแล ะเ ข้า ใจ ข้อ กําหนดแล ะเ งื� อน ไ ขการใ ห้บ ริการ โอนเงิน
ภายในประเทศ (การหกับัญชีเพื�อชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ)  
ซึ�งแนบท้ายคําขอและให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของคําขอนี �อย่างถี� ถ้วนแล้ว              
พร้อมทั �งได้ รับสํา เนา ข้อกําหนดและเงื� อนไขการให้บริการโอน เงิน
ภายในประเทศ (การหกับัญชีเพื�อชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ)  
ของธนาคารไว้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐาน 
ลงชื�อ      ผู้ ให้ความยินยอม / 
        (................................................................. .) เจ้าของบญัช ี
          ลายมอืชื�อเจ้าของบญัชีตามที�ให้ไว้กับธนาคาร 
เอกสารประกอบ : สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี �ค่าบริการที�ต้องการให้หกับญัชี 



ข้อกําหนดและเงื�อนไขการให้บริการโอนเงินภายในประเทศ(การหกับญัชีเพื�อชําระคา่
สาธารณูปโภคและคา่บริการ) 
�. ธนาคารจะให้บริการภายใต้เงื�อนไขการให้บริการเกี�ยวกับ วนัและเวลาที�ให้บริการ 
จํานวนครั �งและจํานวนเงินสงูสดุที�ให้บริการได้ในแตล่ะวนั กําหนดระยะเวลาที�คาดว่าจะ
ดําเนินการโอนเงินจนเสร็จสิ �นสมบรูณ์ และอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการตา่ง ๆ ตามที�
ธนาคารกําหนด โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที�ทําการสํานกังานสาขาของธนาคารทกุแห่ง                      
และบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tcrbank.com) ธนาคารอาจทําการเปลี�ยนแปลงได้
โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าตามวิธีดงักลา่วไม่น้อยกวา่�� วนั ในกรณีที�แก้ไขเปลี�ยนแปลง
ดงักลา่วมีผลทําให้ผู้ใช้บริการต้องเสียคา่ใช้จา่ย หรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ�มขึ �น 
ธนาคารจะขอให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมหรือไม่คดัค้านการแก้ไขเปลี�ยนแปลงนั �นก่อน 
�. ธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการได้ตอ่เมื�อเงินในบญัชีเพียงพอใน
การโอนเงินในขณะนั �นเท่านั �น และธนาคารไม่ต้องแจ้งการโอนเงินดงักลา่วแก่ผู้ใช้บริการ 
เนื�องจากผู้ใช้บริการสามารถทราบรายการดงักลา่วได้จากสมดุคูฝ่าก  และ/หรือ  
(STATEMENT) ของธนาคาร  และ/หรือ ใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทหรือ
หน่วยงานผู้ รับโอนเงิน ทั �งนี � เพื�อเป็นหลกัฐานประกอบการพิสจูน์ธุรกรรมการโอนเงิน 
�.กรณีตรวจพบข้อผิดพลาด และการปฏิบตัิของธนาคารในการสวบสวนและแก้ไข
ข้อผิดพลาด 
�.� ในกรณีที�ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดจากการโอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องนําข้อมลู
เกี�ยวกบัวนัและเวลาที�ทํารายการ สถานที�ทํารายการ เลขที�บญัชีของผู้ใช้บริการ ประเภท
ของรายการ และจํานวนเงินที�โอน พร้อมทั �งรหสัอ้างอิง ( Reference number) ของ
รายการดงักลา่วมาติดตอ่ธนาคารทนัที ทั �งนี � ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ดงักลา่วพร้อมทั �งดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสิ �นภายใน �� วนันบัแตว่นัที�
ธนาคารได้รับแจ้ง                                                                                                       
�.� ธนาคารจะตรวจสอบรายการที�ได้รับแจ้งกบัหลกัฐานและข้อมลูที�ธนาคารมีอยู ่และ
หากพบสาเหตขุองข้อผิดพลาด    ธนาคารจะดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว กรณีข้อผิดพลาดดงักลา่ว เกิดจากเหตสุดุวิสยั ธนาคารจะค้นหาสาเหตแุละ
ผลสรุปโดยเร็ว ทั �งนี � การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการหาผลสรุปดงักล่าวจะไม่เกิน �� วนั นบั
จากวนัที�ธนาคารได้รับแจ้ง และธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้บริการทราบ
โดยเร็ว แตท่ั �งนี �จะไม่เกิน � วนั นบัจากวนัที�ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ 

�. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ การโอนเงินตามคาํขอนั �น ธนาคารจะยดึถือ  เลขที�บญัชีของ
ผู้ รับเงินซึ�งผู้ใช้บริการระบไุว้ในคําขอเป็นสําคญั ดงันั �น ผู้ใช้บริการจงึขอรับรองว่า บรรดา
เลขที�บญัชีและข้อมลูซึ�งผู้ใช้บริการระบ ุ ไว้ในคําขอนั �นเป็นข้อมลูที�ถกูต้องทั �งสิ �น และเมื�อ
ธนาคารโอนเงินโดยใช้ข้อมลูดงักลา่วก็ยอ่มถือได้ว่าธนาคารได้โอนเงินไปอยา่งถกูต้องซึ�ง
ปลดธนาคาร  และหรือธนาคารผู้ รับเงินที�เกี�ยวข้องกบัการโอนเงินตามคําขอนี �ออกจาก            
ความรับผิดใด ๆ ทั �งปวง 
�. ความรับผิดของธนาคารตอ่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที�ธนาคารปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิ
ตามคําสั�งโอนเงิน และหรือการถอนเงินหรือโอนเงินเป็นเหตใุห้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการ 
และหรือรับเงิน หรือเกิดรายการโอนเงินจากบญัชีโดยมิชอบ และมิใชค่วามผิดของ
ผู้ใช้บริการ ธนาคารตกลงรับผิดชอบในความเสียหายโดยตรงที�ตามปกติยอ่มเกิดขึ �น เว้น
แตเ่หตทีุ�เกิดขึ �นไม่ใชค่วามผิดของธนาคาร เชน่  
�.� ผู้ใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่พอจา่ย  
�.�  ผู้ใช้บริการไม่มีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเชื�อกบัธนาคาร  
�.� การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกวา่วงเงินสินเชื�อที�ตกลงไว้กบัธนาคาร  
�.� บญัชีอยูร่ะหว่างดําเนินการทางกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ต้องสงสยัเกี�ยวกบัการใช้
บญัชี  
�.� ผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื�อนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร  

 
 
�.� ธนาคารได้แจ้งเหตขุดัข้องให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงินอยูแ่ล้ว
ก่อนหรือในขณะทํารายการโอนเงิน  
�.� เป็นเหตสุดุวิสยั เชน่ ระบบโทรศพัท์ขดัข้อง ไฟฟ้าดบั ระบบคอมพิวเตอร์หรือการ
เชื�อมโยงข้อมลูเกิดการขดัข้อง ธนาคารจะระงบัการให้บริการโดยมิจําต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบก่อนแตอ่ยา่งใด และผู้ ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จาก
การดําเนินการดงักลา่วทุกประการ  
�.� ธนาคารผู้ รับเงินไม่สามารถนําเงินเข้าบญัชีได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ธนาคารจะคืนเงิน
ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่มีดอกเบี �ยหลงัจากธนาคารได้รับแจ้งยืนยนัจากธนาคารผู้ รับเงินว่า
ได้คืนเงินให้ธนาคารแล้วเทา่นั �น โดยธนาคารจะติดตอ่ผู้ใช้บริการ ณ ที�อยูห่รือหมายเลข
โทรศพัท์ที�ระบไุว้ในคําขอนี � และหากมีคา่ธรรมเนียม และหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ เกิดขึ �น 
ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม และหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว ออกจากเงินที�
คืนมานั �นได้ทนัที ทั �งจํานวนโดยมิพกัต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน 
�.� ธนาคารเห็นสมควร หรือจําเป็นที�จะต้องยบัยั �งหรืองดเว้นการทําธุรกรรม เพื�อปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื�น ๆ ในทํานอง
เดียวกนั อนึ�ง ความรับผิดในความเสียหายของธนาคารตามข้อ �. นี � จํากดัเพียงไม่เกิน
คา่ธรรมเนียมที�ได้รับจากผู้ใช้บริการและคืนเงินโอนที�ได้รับมาจากผู้ใช้บริการ 
�.การระงบัการใช้บริการ และการบอกเลิกสญัญา 
�.� กรณีที�ผู้ขอใช้บริการต้องการระงับการโอนเงินที�มีข้อตกลงลว่งหน้าตามคําขอใช้
บริการนี � ต้องแจ้งตอ่ธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย �� วนั 
�.� หากผู้ขอใช้บริการหรือธนาคาร  ประสงค์จะยกเลิกใช้บริการฉบบันี � ผู้ขอใช้บริการหรือ
ธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย �� วนั เมื�อครบ
กําหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือว่าข้อตกลงนี �เป็นอนัสิ �นผล 
�. ผู้ใช้บริการทราบดีว่า การโอนเงินตามคาํขอนี �จะต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ของ
ธนาคาร และหรือธนาคารผู้ รับเงินที�เกี�ยวข้องกบัการโอนเงินตามคาํขอนี �ด้วย 
�. ผู้ใช้บริการขอให้ความยินยอมในการกระทําใด ๆ ที�ธนาคาร พนกังาน หรือตวัแทนของ
ธนาคาร บริษัทแม่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทในกลุม่หรือในเครือเดียวกนักบัธนาคาร 
รวมถึงสถาบนัการเงินอื�น ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้ประเมิน ผู้ รับโอนสิทธิ บริษัทข้อมูลเครดิต 
หน่วยงานรัฐ ราชการ เอกชน  นิติบคุคล ทั �งในและตา่งประเทศที�ได้ใช้ ให้ รับ สง่ รวบรวม 
สําเนา ตรวจสอบ รายงาน เปิดเผย เข้าถึง ข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูสินเชื�อ/บริการ ประวตัิ 
สถานะ ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ใช้บริการหรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบั
ผู้ใช้บริการ หรือที�เกี�ยวข้องกบับคุคลที�กลา่วข้างต้น ทั �งที�มีในขณะนี � และหรือในภายหน้า 
ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั สญัญา หรือกฎหมาย ที�มีอยูแ่ล้วหรือที�จะมีขึ �นในภายหน้า 
เพื�อประโยชน์แก่การวิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูลสินเชื�อ พิจารณาตอ่อาย ุทบทวน
สินเชื�อ/บริการ ในทุกคราว รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี � การประกนั ประเมินบริหารความ
เสี�ยง เพื�อดําเนินธุรกิจ บริหารจดัการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร แจ้งหนี � ทวงถาม ทํา
สถิติ วางแผนการตลาด โอนสิทธิหน้าที� เสนอสินค้า/บริการไม่ว่าโดยบคุคลใดก็ตาม หรือ
เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมายอื�น ๆ ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมนี �ไว้เพื�อให้การดําเนินการ
ข้างต้นทุกคราวชอบด้วยกฎหมายและจะไม่ยกเลิกความยินยอมนี �แม้ผู้ใช้บริการจะไม่ได้
รับอนุมตัิสินเชื�อ/บริการ หรือชําระหนี �เสร็จสิ �น หรือไม่ใช้บริการใด ๆ ตอ่ไปก็ตาม และจะไม่
เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากการดําเนินการดงักลา่ว 
�. ข้อกําหนดและเงื�อนไขการให้บริการโอนเงินภายในประเทศ (การหกับญัชีเพื�อชําระคา่
สาธารณูปโภคและคา่บริการ) นี �ได้จดัทําไว้เป็นสองฉบบัมีข้อความถกูต้องตรงกนัทุก
ประการ ผู้ ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว และผู้ใช้บริการได้รับมอบ
ข้อตกลงนี � เพื�อเก็บไว้เป็นหลกัฐานแล้วหนึ�งฉบบั 


