
มีความประสงค (โปรดขีดเคร�องหมาย           ลงในชอง

รหัสลูกคา (Account No.)

รหัสทางไกล         หมายเลขโทรศัพท

                  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กรอกในหนังสือฉบับนี้เปนความจริงทุกประการและ 
ลายมือช่ือในหนังสือฉบับน้ีตรงกับลายมือช่ือในใบสมัครบัตรเครดิตของขาพเจาท่ี ออก
โดย บริษัท โลตัสส มันน่ี เซอรวิสเซส จํากัด (“บริษัทบัตรฯ“) ขาพเจา ยินยอม 
ใหบริษัทบัตรฯ เรียกเก็บเงินจากบัญชีเครดิตดังกลาวขางตนของขาพเจา เพ่ือชําระคาบริการ
สาธารณูปโภค หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ท่ีขาพเจามีอยูรวม กับรัฐวิสาหกิจ / บริษัท 
ตามจํานวนคาบริการท่ีถูกเรียกเก็บจากรัฐวิสาหกิจ / บริษัท  และนําเงินตามจํานวนท่ี
หักดังกลาวโอนเขาบัญชีรัฐวิสาหกิจ / บริษัท โดยขาพเจาตกลงใหถือวา เอกสารตางๆ
เก่ียวกับการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของขาพเจาท่ีบริษัทบัตรฯ ไดกระทําข้ึนมีความ
ถูกตองทุกประการ และขาพเจาตกลง ยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการใชบริการท่ีปรากฎ
อยูดานหลังหนังสือฉบับน้ี หรือท่ีบริษัทบัตรฯ จะไดประกาศ หรือมีหนังสือแจงเพ่ิมเติม
ในภายหนาทุกประการ ในกรณี ท่ีหมายเลขบัตรเครดิตขางตนมีการแกไข หรือเปล่ียนแปลง
ไปรวมถึงการเปล่ียนประเภทบัตรเครดิต ขาพเจาตกลงใหหนังสือยินยอมฉบับน้ีมีผลใช
บังคับกับบัตรเครดิตท่ีแกไข หรือเปล่ียนแปลงน้ันดวย

ชําระคาโทรศัพทเคล�อนที่

ชําระคาโทรศัพทพื้นฐาน

ชําระคาไฟฟา

ชําระคานํ้าประปา

ชําระคาบริการอินเทอรเน็ต

ชําระคาบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก

ขาพเจา

เปนเจาของบัตรเครดิตโลตัส

หมายเลขโทรศัพทติดตอ.....................................................................................................

นาย นาง   นางสาว ช�อ.................................................................................... นามสกุล.........................................................................

วันหมดอายุ /- -- -

จดทะเบียนในนาม.............................................................................................

เลขที่ลูกคา (Billing Account No.)

โทรศัพทเคล�อนที่หมายเลข

จดทะเบียนในนาม.............................................................................................

เลขที่ลูกคา (Billing Account No.)

โทรศัพทเคล�อนที่หมายเลข

จดทะเบียนในนาม.............................................................................................

เลขที่ลูกคา (Billing Account No.)

โทรศัพทเคล�อนที่หมายเลข

จดทะเบียนในนาม.............................................................................................

เลขที่ลูกคา (Billing Account No.)

โทรศัพทเคล�อนที่หมายเลข

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)

รหัสลูกคา (Account No.)

รหัสทางไกล         หมายเลขโทรศัพท

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)

การไฟฟานครหลวง

ลงช�อ.....................................................................ผูใหความยินยอม/สมาชิกบัตร

(........................................................................) วันที่ ........../........../..........

หมายเหตุ : ลายมือช�อผูใหความยินยอม/สมาชิกบัตรตรงกับลายมือช�อตามใบสมัครบัตรเครดิต

ช�อผูใชไฟฟา..................................................................................................

e-mail ..........................................................................................................

บัญชีแสดงสัญญาเลขที่

รหัสเคร�องวัด

การประปานครหลวง

บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)

สาขา / เขต

ทะเบียนผูใชนํ้า

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด

รหัสลูกคา

โทรศัพทพื้นฐาน

บริษัท ทริปเปลที บรอดแบรนด จํากัด (มหาชน)

รหัสลูกคา

โทรศัพทพื้นฐาน

คํายินยอมของสมาชิกบัตร

ระบบที่ใช

จดทะเบียนในนาม..........................................................................................

รหัสลูกคา (Account No.)

DStv (จานดาวเทียม) CAtv (เคเบิ้ลใยแกว)

รับสวนลด 2% สมัครชําระคาบริการแบบรายเดือน

รับสวนลด 4% สมัครชําระคาบริการลวงหนาแบบรายเดือน

ชมฟรี 1 เดือน สมัครชําระคาบริการลวงหนาแบบรายป

หนังสือใหความยินยอมตัดคาสาธารณูปโภค / คาบริการรายเดือนตางๆ โดยอัตโนมัติผานบัตรเครดิตโลตัส

(ประเภทบุคคลธรรมดาเทานั้น)

บรษิทั โลตสัส์ มนันี� เซอรว์สิเซส จาํกดั
อาคารกรุงศรเีพลนิจติ ทาวเวอร ์550 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 www.lotussmoney.com
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บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)



กรุณาเซ็นช่ือ สงกลับพรอมเอกสารการสมัครมาท่ีบริษัทฯ

บริษัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จํากัด

ตู ปณ. 81 

ปณฝ. ประตูน้ํา

กรุงเทพฯ 10409

ใบอนุญาตเลขท่ี ปน.(น.)/2072 ปณฝ. ประตูน้ํา

ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บริการชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการตางๆ

ขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการ

1. สมาชิกบัตรยินยอมให บริษัท โลตัสส มันน่ี เซอรวิสเซส จํากัด (“บริษัทบัตรฯ”) เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตร เพ่ือชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือ                 
 คาบริการรายเดือนตางๆ ตามจํานวนท่ีถูกเรียกเก็บจากผูใหบริการ โดยยินยอมใหนําเงินตามจํานวนท่ีหักโอนเขาบัญชีผูใหบริการน้ันๆ
2. การชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนอ่ืนๆ ผานบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรจะมีผลตอเม่ือบริษัทบัตรฯ อนุมัติ และผูใหบริการตามท่ีระบุไวรับทราบ 
  ผลการอนุมัติแลวเทาน้ัน ท้ังน้ีสมาชิกบัตรจะทราบผลการอนุมัติจากใบแจงหน้ี / ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงหมายเลขบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตร ท่ีผูใหบริการไดสงใหทาน 
 ทุกเดือน
3. ในระหวางรอการอนุมัติจากบริษัทบัตรฯ สมาชิกบัตรจะตองชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ตามปกติใหกับผูใหบริการ
4. ในกรณีสมาชิกบัตรไดรับอนุมัติใหชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ผานบัตรเครดิตตามท่ีไดลงนามในหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ีแลว ใหถือวา 
 สมาชิกบัตรไดดําเนินการยกเลิก / เปล่ียนแปลง การหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย / กระแสรายวัน หรืออ่ืนๆ ตามท่ีไดเคยแจงความประสงคไวกอนหนาน้ีกับธนาคารอ่ืน 
 หรือผูใหบริการอ่ืนๆ และสมาชิกบัตรจะไมยกเหตุดังกลาวข้ึนเพ่ือปฏิเสธการชําระเงินใหแกบริษัทบัตรฯ
5. บริษัทบัตรฯ จะระบุรายการชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ลงในใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามรอบบัญชี
6. บริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหบริการหักชําระเฉพาะคาสาธาณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ เฉพาะประเภทบุคคลเทาน้ัน ไมอนุมัติสําหรับกิจการท่ีเปนหางหุนสวน  
 บริษัท กิจการโรงงาน หรือกิจการท่ีประกอบการพาณิชย
7. สงวนสิทธ์ิในการจํากัดวงเงินชําระคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง, คาน้ําของการประปานครหลวง และคาโทรศัพทของ เอ็นที รายการละไมเกิน 50,000 บาท ตอคาไฟฟา
   คาประปา และคาโทรศัพท 1 งวด
8. หากสมาชิกบัตรมีขอสงสัยในจํานวนเงินคาบริการชําระคาสาธารณูปโภค และ / หรือ คาบริการรายเดือนตางๆ ท่ีบริษัทบัตรฯ เรียกเก็บ โปรดติดตอผูใหบริการท่ีทานใชบริการ 
 ไดโดยตรง
9. กรณีท่ีคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ท่ีเรียกเก็บเกินกวาวงเงินบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรท่ีเหลืออยูในขณะน้ัน หรือจํานวนท่ีเรียกเก็บเกินกวาจํานวน 
 เงินตอรายการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว หรือกรณีท่ีบริษัทบัตรฯ ไมอนุมัติรายการเรียกเก็บรายการใดๆ หรือไดระงับ หรือยกเลิกการใชบริการบัตรของสมาชิกบัตร หรือไมสามารถ 
 เรียกเก็บผานบัญชีบัตรเครดิต สมาชิกบัตรจะตองชําระเงินดังกลาวตอผูใหบริการภายในกําหนด เพ่ือมิใหถูกระงับการใชบริการ และยอมรับวากรณีดังกลาวไมใชความรับผิดชอบ 
 ของบริษัทบัตรฯ และจะไมเรียกรองใดๆ จากบริษัทบัตรฯ
10. ในกรณีท่ีมีการโอนทรัพยสินสิทธ์ิในสาธารณูปโภคและ / หรือบริการอ่ืนๆ ใหแกบุคคลอ่ืน หรือมีการเปล่ียนแปลงช่ือผูใหบริการสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือน 
 อ่ืนๆ สมาชิกบัตรจะตองแจงยกเลิกการเรียกเก็บเงินเพ่ือชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ดังกลาว มิฉะน้ันบริษัทบัตรฯ จะยังคงเรียกเก็บเงิน 
 เพ่ือชําระคาสาธารณูปโภค / คาบริการผานบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตอไป
11. หากมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต หรือเปล่ียนแปลงสถานะบัตร และสมาชิกบัตรมิไดแจงยกเลิก / ระงับการใชบริการชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการ 
 รายเดือนตางๆ โดยเรียกเก็บเงินผานบัญชีบัตรเครดิตเทาน้ัน บริษัทบัตรฯ จะทําการโอนบริการเรียกเก็บเงินผานบัญชีเครดิตโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีบัตรเครดิตใหมหรือ 
 ท่ีเปล่ียนแปลงใหทานโดยอัตโนมัติ
12. กรณีท่ีหมายเลขบัตรเครดิตขางตนมีการแกไข หรือเปล่ียนแปลงโดยเหตุใดก็ตามใหถือวาหนังสือยินยอมฉบับน้ีมีผลบังคับใชกับบัตรเครดิตท่ีแกไขหรือเปล่ียนแปลงน้ันดวย
13. สมาชิกบัตรสามารถยกเลิกบริการหักคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ผานบัญชีบัตรเครดิตไดดวยการแจงยกเลิกโดยตรงกับผูใหบริการ ซ่ึงจะมีผลก็ตอ 
 เม่ือผูใหบริการน้ันๆ ไดอนุมัติแลว
14. กรณีท่ีลายมือช่ือของสมาชิกบัตรในหนังสือยินยอมน้ีแตกตางไปจากลายมือช่ือในใบสมัคร หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีไดใหไวกับบริษัทบัตรฯ หรือกรณีท่ีสมาชิกบัตรไดขอใชบริการ
     ผานบัญชีเครดิต ซ่ึงบริษัทบัตรฯ เปดใหบริการผานทางโทรศัพท หรือโดยวิธีการอ่ืนใดก็ตามก็ไมเปนการลบลางหนาท่ี และภาระผูกพันของสมาชิกบัตรท่ีตองชําระชดใชเงินแก 
 บริษัทบัตรฯ ตามท่ีบริษัทฯ ไดชําระคาสาธารณูปโภคและ / หรือคาบริการรายเดือนตางๆ ใหแกผูบริการโดยสมาชิกจะไมโตแยง หรือปฏิเสธการใชบริการดังกลาว
15. สมาชิกบัตรตกลงรับทราบและผูกพันตามขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน และท่ีจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมในภายหลังทุกประการ
16. บริษัทบัตรฯ สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ ในกรณีท่ีสมาชิกบัตรบฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนดและเง่ือนไขขางตน
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