บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด
เลขที่ 200 หมู 4 ถ.แจงวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 0 2100 2100 โทรสาร 0 2100 2121

หนังสือยินยอมใหหักผานบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต

วันที่.............................. เดือน........................................................พ.ศ. ......................................
ขาพเจา..........................................................................................................เจาของบัญชี/ผูถ อื บัตรเครดิต ชือ่ ธนาคาร..............................................................สาขา......................................
ชือ่ ผูต ดิ ตัง้ (หากแตกตางจากเจาของบัญชี/ผูถ อื บัตรเครดิต)............................................................................................โทรศัพท..........................................มือถือ.........................................

บัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
บัญชีบัตรเครดิต เลขที่บัตรเครดิต

ออมทรัพย

กระแสรายวัน

วันทีบ่ ตั รหมดอายุ

/

ชื่อตามบัตรเครดิต

ประเภทบัตรเครดิต
VISA
MASTER

AMEX

อืน่ ๆ............................

สถานทีต่ ดิ ตอ (ตามบัญชีบตั รเครดิต)......................................................................................................................................................................................................................
สถานทีอ่ ยูป จ จุบนั (หากแตกตางจากสถานทีต่ ดิ ตอ)............................................................................................................................................................................................
มีความประสงค (โปรดขีดเครือ่ งหมาย X )
ใหธนาคารหักเงินจากบัญขีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพือ่ ชำระหนีค้ า บริการ
และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษทั ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน)
(ตอไปนีเ้ รียกวา "บริษทั ") ตามจำนวนเงินทีป่ รากฏในใบแจงหนีห้ รือสือ่ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทธ่ี นาคารไดรบั จากบริษทั และนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของบริษทั และในกรณีทเ่ี ปนนิตบิ คุ คล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไดมอบหมาย
ใหบริษทั เปนตัวแทนดำเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ า ยและนำสงภาษี

จำนวน............................วงจร/เลขหมาย ดังนี้
รหัสลูกคา (Account no.)
หมายเลขอางอิง (Service no.)

เลขประจำตัวผูเ สียภาษี
มาตราภาษี หัก ณ ทีจ่ า ย

3 เตรส

69 ทวิ

เปลีย่ นชือ่ ธนาคาร/สาขาธนาคาร/เลขทีบ่ ญ
ั ชี/ชือ่ บัญชี
ยกเลิกการหักคาใชบริการ

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ

บริษทั ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด ไดเปดใหบริการรับชำระคาบริการดวยวิธหี กั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต เพียงแตผใู ชบริการ
1) ขอรับแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ไดท่ี
Shop ทุกแหงทัว่ ประเทศ หรือ เขาไปที่ www.3bb.co.th เพือ่ พิมพแบบฟอรมหนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต
2) กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมฯใหครบถวนและชัดเจน และลงลายมือชือ่ ของผูใ หความยินยอมใหตรงกับลายมือชือ่ ทีใ่ หไวกบั ธนาคาร พรอมแนบสำเนาใบแจงคาใชบริการ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษีของเดือนทีผ่ า นมา ยืน่ ที่
Shop ทุกแหงทัว่ ประเทศ
หรือสงไปรษณียม าที่ : บริษทั ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด
เลขที่ 200 หมู 4 ถ.แจงวัฒนะ ชัน้ 29
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
3) เพือ่ ใหการชำระเงินเปนไปอยางถูกตอง ผูใ ชบริการยังคงมีสทิ ธิทกั ทวง และขอตรวจสอบคาใชบริการจากบริษทั โดยตรง ในกรณีทส่ี งสัยวาจำนวนเงินทีเ่ รียกเก็บผิดปกติ
4) บริษทั จะจัดสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของคาใชบริการทีห่ กั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตแลว ใหผใู ชบริการพรอมใบแจงคาใชบริการเดือนถัดไปทางไปรษณียแ ละในการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต
ดังกลาว ผูใ ชบริการไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตแตอยางใด
5) การหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต เพือ่ ชำระคาบริการจะมีผลกับทุกบริการทีถ่ กู เรียกเก็บในใบแจงหนีห้ รือสือ่ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทธ่ี นาคารไดรบั จากบริษทั ฉบับเดียวกัน
6) กรณีทค่ี า บริการทีเ่ รียกเก็บในใบแจงหนีห้ รือสือ่ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเกินกวาเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของผูใ ชบริการ อันเปนเหตุใหธนาคาร/บริษทั บัตรเครดิตไมสามารถหักเงินผานบัญชี
เงินฝาก/บัตรเครดิตของผูใ ชบริการได ผูใ ชบริการจะตองชำระคาบริการดังกลาวดวยตนเอง ที่
Shop โดยดวน เพือ่ มิใหถกู ระงับการใชบริการ
7) กรณีทผ่ี ใู ชบริการเปนนิตบิ คุ คล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บริษทั จะดำเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ า ยและนำสงภาษีแทนผูใ ชบริการดังนี้
1. กรณีนติ บิ คุ คล หักภาษี ณ ทีจ่ า ย : คาบริการ 3%
2. กรณีราชการ/รัฐวิสาหกิจ หักภาษี ณ ทีจ่ า ย : คาบริการ 1%
8) บริษทั จะรับผิดชอบคาธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต แทนผูใ ชบริการ
9) ผูใ ชบริการขอสละสิทธิใ์ นการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชในกรณีทธ่ี นาคารไดหกั โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของผูใ ชบริการเพือ่ ชำระหนีใ้ หแกบริษทั ตามใบแจงหนีห้ รือสือ่ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทธ่ี นาคาร ไดรบั จากบริษทั ทัง้ นี้ ขาพเจาตกลงทีจ่ ะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจากบริษทั โดยตรง
ั ชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ดังกลาวเปลีย่ นไปไมวา โดยเหตุใดก็ตาม ผูใ ชบริการตกลงใหหนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตฉบับนีค้ งมีผลใชบงั คับสำหรับ
10) กรณีทเ่ี อกสารหลักฐานและเลขทีบ่ ญ
บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต หมายเลขทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ไดดว ยทุกประการ
11) หนังสือฉบับนีใ้ หมผี ลใชบงั คับตัง้ แตวนั ทีท่ ำหนังสือฉบับนี้ และใหมผี ลใชบงั คับตลอดไปจนกวาขาพเจาจะบอกเลิก โดยทำเปนหนังสือแจงใหธนาคารและบริษทั ทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ตรวจสอบถูกตอง

ลงชือ่ ............................................................................ผูใ หความยินยอม/ผูใ ชบริการ
( ................................................................................................. )
ลายมือชือ่ เจาของบัญชี/บัตรเครดิต หรือ ผูม สี ทิ ธิส์ ง่ั จาย

ลงชือ่ .......................................................................................................
( ................................................................................................. )
ผูม อี ำนาจ/ผูร บั มอบอำนาจกระทำการแทนธนาคาร

Contact

Center

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด (Triple T Internet Company Limited)

เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท 0 2100 2100 โทรสาร 0 2100 2121
200 Moo 4, Chaengwattana Road, Pakkret Sub-district, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel. +66 2100 2100 Fax +66 2100 2121

Lot No : Q4-2560_DC-M_01092560

