บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด I GENERAL CARD SERVICES LTD.
อาคารกรุงศร�เพลินจ�ต ทาวเวอร 550 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2627-8111 โทรสาร : 0-2627-8381 www.centralthe1card.com

หนังสือใหความยินยอมตัดคาสาธารณูปโภค / คาบร�การรายเดือนตางๆ
โดยอัตโนมัติผานบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (ประเภทบุคคลธรรมดาเทานั้น)
ยกเวนเซ็นทรัล เครดิตคารด คลาสสิค
ขาพเจา

นาย

นาง

นางสาว

ชื่อ

เปนเจาของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

นามสกุล
-

-

วันหมดอายุ

-

/

หมายเลขโทรศัพทติดตอ
มีความประสงค (โปรดข�ดเคร�่องหมาย (

) ลงในชอง

)

ชำระคาโทรศัพทเคลื่อนที่

ชำระคาน้ำ
การประปานครหลวง
สาขา/เขต
ทะเบียนผูใชน้ำ

จดทะเบียนในนาม
เลขที่ลูกคา (Billing Account No.)
โทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข

-

-

-

ชำระคาบร�การอินเตอรเน็ต
บร�ษัท ทรู อินเตอรเน็ต จำกัด

จดทะเบียนในนาม
เลขที่ลูกคา (Billing Account No.)
โทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข

-

รหัสลูกคา
โทรศัพทพ�้นฐาน

-

รหัสลูกคา
โทรศัพทพ�้นฐาน

บร�ษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
รหัสลูกคา (Account No.)
รหัสทางไกล
หมายเลขโทรศัพท

-

จดทะเบียนในนาม
รหัสลูกคา (Account No.)
ระบบที่ใช
DStv (จานดาวเทียม)
CAtv (เคเบิ�ลใยแกว)
รับสวนลด 2% สมัครชำระคาบร�การแบบรายเดือน
รับสวนลด 4% สมัครชำระคาบร�การลวงหนาแบบ 6 เดือน
ชมฟร� 1 เดือน สมัครชำระคาบร�การลวงหนาแบบรายป

คำยินยอมของสมาชิกบัตร

ชำระคาไฟฟา
การไฟฟานครหลวง

ชื่อผูใช ไฟฟา
หมายเลขใช ไฟฟา
ใบแจงคาไฟฟาเลขที่

-

-

บร�ษัท ทรู ว�ชั่นส จำกัด (มหาชน) และ
บร�ษัท ทรู ว�ชั่นส เคเบิ�ล จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ทีทีแอนดที จำกัด (มหาชน)
รหัส ทศท (Account No.)
รหัสทางไกล
หมายเลขโทรศัพท

การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

ชำระคาบร�การโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก

บร�ษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รหัสลูกคา (Account No.)
รหัสทางไกล
หมายเลขโทรศัพท

-

-

บร�ษัท ทร�ปเปลที บรอดแบรนด จำกัด (มหาชน)

ชำระคาโทรศัพทพ�้นฐาน

ชื่อผูใช ไฟฟา
บัญชีแสดงสัญญาเลขที่
รหัสเคร�่องวัด

-

-

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กรอกในหนังสือฉบับนี้เปนความจร�งทุกประการ
และลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ตรงกับลายมือชื่อในใบสมัครเครดิตของขาพเจาที่
ออกโดย บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด ("บร�ษัทบัตรฯ") ขาพเจา
ยินยอมใหบร�ษทั บัตรฯ เร�ยกเก็บเง�นจากบัญชีบตั รเครดิตดังกลาวขางตนของขาพเจา
เพ�อ่ ชำระคาบร�การสาธารณูปโภค หร�อบรรดาภาระผูกพันตางๆ ทีข่ า พเจามีอยูก บั
รัฐว�สาหกิจ/บร�ษทั ตามจำนวนคาบร�การทีถ่ กู เร�ยกจากรัฐว�สาหกิจ/บร�ษทั และนำเง�น
ตามจำนวนทีห่ กั ดังกลาวโอนเขาบัญชีรฐั ว�สาหกิจ/บร�ษทั โดยขาพเจาตกลงใหถอื วา
เอกสารตางๆ เกีย่ วกับการหักเง�นจากบัญชีบตั รเครดิตของขาพเจาทีบ่ ร�ษทั บัตรฯ
ไดกระทำข�น้ มีความถูกตองทุกประการและขาพเจาตกลงยินยอมและปฎิบตั ติ ามเง�อ่ นไข
การใชบร�การทีป่ รากฎอยูด า นหลังหนังสือฉบับนี้ หร�อทีบ่ ร�ษทั บัตรฯ จะไดประกาศ
หร�อมีหนังสือแจงเพ�ม� เติมในภายหนาทุกประการ ในกรณีทห่ี มายเลขบัตรเครดิตขางตน
มีการแกไขหร�อเปลืย่ นแปลงรวมไปถึงการเปลืย่ นประเภทบัตรเครดิต ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมฉบับนีม้ ผี ลใข บังคับกับบัตรเครดิตทีแ่ กไข หร�อเปลืย่ นแปลงนัน้ ดวย
ลงชื่อ
(

ผูใหความยินยอม/สมาชิกบัตร
) วันที่
/
/

หมายเหตุ : ลายมือชื่อผูใหความยินยอม/สมาชิกบัตรตรงกับลายมือชื่อตามใบสมัครบัตรเครดิต

ขอตกลงและเง�่อนไขการใชบร�การ
1. สมาชิกบัตรยินยอมให บร�ษทั เจเนอรัล คารด เซอรวส� เซส จำกัด ("บร�ษทั บัตรฯ") เร�ยกเก็บเง�นจากบัญชีบตั รเครดิตของสมาชิกบัตรเพ�อ่ ชำระคา
สาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนตางๆ ตามจำนวนทีถ่ กู เร�ยกเก็บจากผูใหบร�การ โดยยินยอมใหนำเง�นตามจำนวนทีห่ กั โอนเขาบัญชีผู
บร�การนัน้ ๆ 2. การชำระคาสาธารณูปโภคและหร�อคาบร�การรายเดือนตางๆ ผานบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรจะมีผลตอเมือ่ บร�ษทั ฯ อนุมตั แิ ละผูให
บร�การตามทีร่ ะบุไวรบั ทราบผลการอนุมตั แิ ลวเทานัน้ ทัง้ นีส้ มาชิกบัตรจะทราบผลการอนุมตั จิ ากใบแจงหนี/้ ใบเสร็จรับเง�นทีแ่ สดงหมายเลขบัญชีบตั ร
เครดิตของสมาชิกบัตรทีผ่ ใู หบร�การไดสง ใหทา นทุกเดือน 3. ในระหวางการรออนุมตั จิ ากบร�ษทั บัตรฯ สมาชิกบัตรจะตองชำระคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ
คาบร�การรายเดือนตางๆ ตามปกติใหผบู ร�การ 4. ในกรณีสมาชิกบัตรไดรบั อนุมตั ใิ หชำระคาสาธารณูปโภคและ/หร�อคาบร�การรายเดือนตางๆ ผาน
บัตรเครดิตตามที่ไดลงนามในหนังสือใหครบความยินยอมฉบับนี้แลวใหถือวาสมาชิกบัตรไดดำเนินการยกเลิก/เปลื่ยนแปลง การหักบัญชีเง�นฝาก
ออมทรัพย/กระแสรายวัน หร�ออืน่ ๆ ตามที่ไดเคยแจงความประสงค ไวกอ นหนานีก้ บั ธนาคารอืน่ ๆ หร�อผูใหบร�การอืน่ ๆ และสมาชิกบัตรจะไมยกเหตุ
ดังกลาวข�น้ เพ�อ่ ปฎิเสธการชำระเง�นใหแกบร�ษทั บัตรฯ 5. บร�ษทั บัตรฯ จะระบุรายการชำระคาสาธารณูปโภคและ/หร�อคาบร�การรายเดือนตางๆ ลงในใบ
แจงยอดบัญชีบตั รเครดิตของสมาชิกบัตรตามรอบบัญชี 6. บร�ษทั บัตรฯ ขอสงวนสิทธิใ์ หบร�การหักชำระเฉพาะคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การ
รายเดือนตางๆ เฉพาะประเภทรายบุคคลเทานัน้ ไมอนุมตั สิ ำหรับกิจการทีเ่ ปนหางหุน สวนบร�ษทั กิจการโรงงาน หร�อกิจการทีป่ ระกอบการพาณิชย 7.
สงวนสิทธิจ์ ำกัดวงเง�นในการชำระคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง, การไฟฟาสวนภูมภิ าค และคาโทรศัทพของ ท.ศ.ท. รายการละไมเกิน 50,000
บาท ตอคาไฟฟา/คาโทรศัทพ 1 งวด 8. หากสมาชิกบัตรสงสัยในจำนวนเง�นคาบร�การชำระคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนตางๆ
ทีบ่ ร�ษทั บัตรฯ เร�ยกเก็บโปรดติดตอผูใหบร�การทีท่ า นใชบร�การไดโดยตรง 9. กรณีทค่ี า สาธารณูปโภคและ/หร�อคาบร�การรายเดือนตางๆ ทีเ่ ร�ยกเก็บ
เกินกวาวงเง�นบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรทีเ่ หลืออยูใ นขณะนัน้ หร�อจำนวนทีเ่ ร�ยกเก็บเกินวาจำนวนเง�นตอรายการทีบ่ ร�ษทั บัตรฯ กำหนดไว หร�อกรณี

ทีบ่ ร�ษทั บัตรฯ ไมอนุมตั ริ ายการเร�ยกเก็บรายการใด หร�อไดระงับ หร�อยกเลิกการใชบร�การบัตรของสมาชิกบัตร หร�อไมสามารถเร�ยกเก็บผานบัญชี
เครดิตไดสมาชิกบัตรจะตองชำระเง�นดังกลาวตอผูใหบร�การภายในกำหนด เพ�่อมิใหถูกระงับการใชบร�การและยอมรับวากรณีดังกลาวไมใชความ
รับผิดชอบของบร�ษทั บัตรฯ และจะไมฟอ งรอง หร�อเร�ยกรองใดๆ จากบร�ษทั บัตรฯ 10. ในกรณีทม่ี กี ารโอนทรัพยสนิ สิทธิใ์ นสาธารณูปโภค และ/หร�อ
บร�การอืน่ ๆ ใหแกบคุ คลอืน่ หร�อมีการเปลืย่ นแปลงชือ่ ผูช บ�ิ ร�การชำระคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนอืน่ ๆ สมาชิกบัตรจะตองแจง
ยกเลิกการเร�ยกเก็บเง�นเพ�อ่ ชำระคาชำระคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนตางๆ ดังกลาวมิฉะนัน้ บร�ษทั บัตรฯ จะยังคงเร�ยกเก็บเง�นเพ�อ่
ชำระคาสาธารณูปโภค/คาบร�การผานบัญชีบตั รเครดิตของทานสมาชิกบัตรตอไป 11. หากมีการเปลืย่ นแปลงหมายเลขบัตรเครดิต หร�อเปลืย่ นแปลง
สถานะบัตร และสมาชิกมิไดแจงยกเลิก/ระงับการใชบร�การชำระคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนตางๆ โดยเร�ยกเก็บเง�นผานบัญชีบตั ร
เครดิตเทานัน้ บร�ษทั บัตรฯ จะทำการโอนบร�การเร�ยกเก็บเง�นผานบัญชีเครดิตโดยอัตโนมัตไิ ปยังบัญชีบตั รเครดิตใหม หร�อทีเ่ ปลืย่ นแปลงใหทา นโดย
อัตโนมัติ 12. กรณีทบ่ี ตั รหมายเลขบัตรเครดิตขางตนมีการแกไข หร�อเปลืย่ นแปลงไปโดยเหตุใดก็ตามใหถอื วาหนังสือยินยอมฉบับนีม้ ผี ลบังคับใชกบั
บัตรเครดิตทีแ่ กไขหร�อเปลืย่ นแปลงนัน้ ดวย 13. สมาชิกบัตรสามารถยกเลิกบร�การหักคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนตางๆ ผาน
บัญชีบตั รเครดิตไดดว ยการแจงยกเลิกโดยตรงตอผูใหบร�การซึง่ จะมีผลก็ตอ เมือ่ ผูใหบร�การนัน้ ๆ ไดอนุมตั แิ ลว 14. กรณีทล่ี ายมือชือ่ ของสมาชิกบัตร
ในหนังสือยินยอมนีแ้ ตกตางไปจากลายมือชือ่ ในใบสมัคร หร�อเอกสารอืน่ ใดที่ไดใหไวกบั บร�ษทั บัตรฯ หร�อกรณีทส่ี มาชิกบัตรไดของใชบร�การผานบัญชี
เครดิต ซึง่ บร�ษทั บัตรฯ เปดใหบร�การผานทางโทรศัทพ หร�อโดยว�ธกี ารอืน่ ใดก็ตามก็ ไมเปนการลบลางหนาที่ และภาระผูกพันของสมาชิกบัตรทีต่ อ ง
ชำระชดใชเง�นแกบร�ษทั บัตรฯ ตามทีบ่ ร�ษทั บัตรฯ ไดชำระคาสาธารณูปโภค และ/หร�อ คาบร�การรายเดือนตางๆ ใหแกผบู ร�การโดยสมาชิกจะไมโตแยง
หร�อปฎิเสธการใชบร�การดังกลาว 15. สมาข�กบัตรตกลงรับทราบและผูกพันตามขอตกลงและเง�อ่ นไขการใชบร�การท่มี ผี ลบังคับใชในปจจ�บนั และทีจ่ ะมี
การแกไขเปลืย่ นแปลงเพ�ม� เติมในภายหลังทุกประการ 16. บร�ษทั บัตรฯ สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการใหบร�การ ในกรณีทส่ี มาชิกบัตรปฎิบตั ไิ มถกู ตอง
ตามขอกำหนด และเง�อ่ นไขขางตน

กรุณาเซ็นชื่อ สงกลับพรอมเอกสารการสมัคร มาที่บร�ษัทฯ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น.)/2907
ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด
ตู ปณ. 24
ปณฝ. ประตูน้ำ
กรุงเทพ 10409

