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กรณีนิติบุคคล /รำขกำร /รัฐวิสำหกิจ 
          ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์แต่งต้ัง บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นตัวแทนด ำเนินกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 
                                                ลำยมือชื่อ .....................................................................วันที่ ........./......../........ 
                                                  (..........................................................) 
                                                                                  ลายมือช่ือเจ้าของรหสัลกูค้า/หมายเลขโทรศัพท์  

            

แบบแจ้งความจ านงการช าระค่าใช้บริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก 
(ฉบับน้ีธนาคารเก็บไว้เป็นหลักฐาน)      

    
 
                              

                                                                   วันที่............ เดือน............................. พ.ศ. .............................. 

เรียน ผู้จัดกำรธนำคำร ................................................................ สำขำ ............................................................................................. 

       ด้วยข้ำพเจ้ำ ............................................................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 

ได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม มีรำยกำรสถำนประกอบกำรตำม ภ.พ.20 ดังนี้ 

ชื่อสถำนประกอบกำร ..................................................................เป็น  ส ำนักงำนใหญ่  สำขำที่  

มีควำมประสงค์จะ (โปรดขีดเครื่องหมำย ลงใน )   

          ให้หักค่ำใช้บริกำรจำก  

          เปลี่ยน สำขำธนำคำร / เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี จำกเดิมเป็น   

          ยกเลิกกำรหักค่ำใช้บริกำรจำก  

บัญชีเงินฝำกประเภท ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน   สำขำ ..................................................................................................... 

ชื่อบัญชี .............................................................................................................................................................................................. 

เลขที่บัญชี 
                                            (กรอกเลขทีบ่ัญชีให้ครบถ้วน ช่องที่เหลือว่างไว้) 
 

                          รหัสลูกค้ำ (Account No.) 

 
                              

                         หมายเลขบริการ/หมายเลขโทรศัพท์ (ที่แสดงในใบแจ้งค่ำใช้บริกำร)  

 
 
 กรณีที่รหัสลูกค้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงโดย บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้บริกำรจำกเลขที่บัญชี
ธนำคำรที่ให้ไว้ตำมหนังสือฉบับนี้ต่อไป 

  พร้อมนี้ ได้แนบส ำเนำใบแจ้งค่ำใช้บริกำร ฉบับปัจจุบัน และส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรมำด้วย 
หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................... โทรศัพท์บ้ำน .......................... ...............  
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำรต่อไป 
 

                                .............................................................. 

                                                                 (.............................................................) 
            ลายมอืช่ือเจ้าของบญัชี หรือ ผูม้ีสทิธิสั่งจ่าย     
                                             

          

                        

แบบแจ้งความจ านงการช าระค่าใช้บริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก 
(ฉบับน้ีธนาคารส่งให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ) 

                                                                                                                                                    รหัสธนำคำร                                                                                            

                                                                                           ธนำคำร ........................................................    
                                                                                           สำขำ ..................................................................................... 
                                                                                           วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ......................... 

เรียน    ผู้จัดการส่วนบัญชีท่ี 2    ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า (เฉพำะภูมิภำค) ........................................................................  
               ด้วยธนาคารได้รับแจ้ง จาก ...................................................................................................................................................... 

เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 

ได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม มีรำยกำรสถำนประกอบตำม ภ.พ.20 ดังนี้ 

ชื่อสถำนประกอบกำร .........................................................................เป็น   ส ำนักงำนใหญ่    สำขำที่  

ควำมประสงค์จะ (โปรดขีดเครื่องหมำย  ลงใน )                                         

        ให้หักค่ำใช้บริกำรจำก  

        เปลี่ยน สำขำธนำคำร / เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี จำกเดิมเป็น   

        ยกเลิกกำรหักค่ำใช้บริกำรจำก  

บัญชีเงินฝำกประเภท  ออมทรัพย์ กระแสรำยวัน สำขำ ......................................................รหัสสำขำเงินฝำก 

ชื่อบัญชี ........................................................................................................................................................................................................... 

เลขที่บัญชี  
                                            (กรอกเลขทีบ่ัญชีให้ครบถ้วน ช่องที่เหลือว่างไว้)    
 

                            รหัสลูกค้ำ (Account No.)         
 

                           หมายเลขบริการ/หมายเลขโทรศัพท์ (ที่แสดงในใบแจ้งค่ำใช้บริกำร)  

      

    กรณีที่รหัสลูกค้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงโดย บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้บริกำรจำกเลขที่บัญชี  
ธนำคำรที่ให้ไว้ตำมหนังสือฉบับนี้ต่อไป 

  พร้อมนี้ ได้แนบส ำเนำใบแจ้งค่ำใช้บริกำร ฉบับปัจจุบัน และส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรมำด้วย 
หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อเจ้ำของบัญชีที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................ โทรศัพท์บ้ำน ........ .............................................  
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำรต่อไป 
 
                                                                                                  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                                                                       ......................................................... 
                                                                      (.........................................................) 
                                                                                                                              ผู้รับมอบอ านาจสาขา 
 

        

                        

                                        

                        

        

                        

          

                                                    



 

ค าแนะน าและเงื่อนไข 

1.  กรอกข้อมูลในแบบแจ้งควำมจ ำนงกำรช ำระค่ำใช้บริกำรด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝำก ให้ครบถ้วนและชัดเจน 

2.  ยื่นแบบแจ้งควำมจ ำนงฯ พร้อมแนบส ำเนำใบแจ้งค่ำใช้บริกำร ฉบับปัจจุบัน และส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก 

   ของธนำคำรที่เปิดให้บริกำรหักบัญชีเงินฝำก ได้ที่ 

           •  ศูนย์บริกำรลูกค้ำของ บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ หรือ 

           •  ธนำคำรที่เปิดให้บริกำรหักบัญชีเงินฝำก 

           สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อธนำคำรได้ที่ “ค ำแนะน ำในกำรช ำระค่ำใช้บริกำร” (ด้ำนหลังใบแจ้งค่ำใช้บริกำร) 

3. เมื่อท่ำนยื่นแบบฯ ตำมข้อ 2 และธนำคำรส่งแบบฯ ให้ บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ แล้วประมำณ 2 รอบบิล ท่ำนจะได้รับ 

   “ใบแจ้งค่าใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัตรเครดิต” ทั้งนี้ โปรดน ำเงินเข้ำบัญชีก่อนวันที่ (Current Due Date) 

   ที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่ำใช้บริกำร ด้วยยอดรวมที่ต้องช ำระทั้งสิ้น (Total Outstanding Balance)  

4. กรณีที่รหัสลูกค้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงโดย บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ ท่ำนยินยอมให้หักค่ำใช้บริกำรจำกเลขที่บัญชีธนำคำร  

   ที่ให้ไว้ต่อไป 

5. กรณีธนำคำรไม่สำมำรถหักค่ำใช้บริกำรจำกบัญชีของท่ำนได้ หำกบัญชีของท่ำนมีสถำนะ “ปกติ” 

   ท่ำนยังคงสิทธิกำรช ำระค่ำใช้บริกำรด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝำก โดย บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จะน ำยอดรวมที่ต้องช ำระทั้งสิ้น 

   (Total Outstanding Balance) หักจำกบัญชีของท่ำนต่อไป 

                

  

 

 

 

 

6. กรณีที่สงสัยว่ำจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บผิดปกติ ท่ำนมีสิทธิทักท้วง และขอตรวจสอบค่ำใช้บริกำร เพื่อให้กำรช ำระเงิน  

   เป็นไปอย่ำงถูกต้อง     

7. บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี ให้ท่ำนในเดือนถัดไป หรือพร้อมใบแจ้งค่ำใช้บริกำรเดือนถัดไป 

8. กรณีนิติบุคคล/รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จะหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย แทนท่ำน ในอัตรำ 

    8.1 ลูกค้ำนิติบุคคล : ค่ำเช่ำ 5%  ค่ำบ ำรุงรักษำคู่สำยโทรศัพท์ 5%  ค่ำบริกำรรำยเดือน 3%  ค่ำบริกำร 3% 

    8.2 ลูกค้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ : ค่ำเช่ำ ค่ำบ ำรุงรักษำคู่สำยโทรศัพท์ ค่ำบริกำรรำยเดือน ค่ำใช้บริกำร 1% 

    โดยจะระบุข้อควำม “บริษัท ได้หักภำษี ณ ที่จ่ำย และน ำส่งภำษี แทนท่ำนแล้ว” เพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี 

9. ท่ำนไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมบริกำร บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จะรับภำระค่ำธรรมเนียมแทนท่ำน 

 

 

 

 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามที่ 1888/1100/1777 
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