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รับเงินคืนจากโบนัส
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เดือนแรก รับฟรี!
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เดือนที่ 2, 4, 6 รับฟรี!
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เดือนที่ 2, 4, 6 รับฟรี!
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เดือนที่ 2, 4, 6 รับฟรี!
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ผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลสุขภาพหลอดเลือด
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เดือนที่ 6 รับฟรี!
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เดือนแรก รับฟรี!
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เดือนที่ 6 รับฟรี!
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ฟรี!

ÔÃ¾ÏÅ   ³Ê°ĳĉÅÔĲÏÅ²

ฟรี!

เดือนแรก รับฟรี!
สมัครได้ที่ www.unileverlife.com
หรือ ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ช็อป ทุกสาขา
Call Center 0-2554-2455
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เดือนที่ 6 รับฟรี!
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ROXBURGHII PLUS+

MAQUI PLUS+

เครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์จากผลร็อกซ์เบอร์กี้
และซูเปอร์ฟรุต รวม 6 ชนิด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การันตีจาก 8 รางวัลระดับโลก

เครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์จากผลมากิ เบอร์รี
และซูเปอร์ฟรุต รวม 12 ชนิด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การันตีจาก 6 รางวัลระดับโลก
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ใบสมัครโปรแกรมออโต้ชิพ

ข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมออโต้ชิพ (AUTOSHIP PROGRAM)

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2554-2455 แฟ็กซ์ 0-2354-2233

เลขที่ใบสมัคร.................................................
Parent Order..............................................

ชื่อ-นามสกุล

(First Name-Last Name) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเลขสมาชิก/รหัสผู้สมัคร…………………………………………….…………………….โทรศัพท์มือถือ …………….…………….……………..
ที่อยู่สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้รับผลิตภัณฑ์………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………….…….
โทรศัพท์ (ผู้รับ) ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
ยอดรวมผลิตภัณฑ์ที่รับต่อเดือน ………..................………..............….………............................................... บาทต่อเดือน
ข้าพเจ้าต้องการเข้าร่วมโปรแกรมออโต้ชิพครัง
้ แรกเดือน …….......................................…… ปี …………........….......…
กลุม
่ ที่ 1 หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

ทุกวันที่ 5 ของเดือน รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-7 วันทำการ

กลุม
่ ที่ 2 หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

ทุกวันที่ 10 ของเดือน รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-7 วันทำการ

กลุม
่ ที่ 3 หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

ทุกวันที่ 20 ของเดือน รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-7 วันทำการ

m~èm Òvp ¨p ¨ °÷ £¬øsm £s ns´«mm Òvp ¨p
 ¨ m÷¢s° £¨¢°«ø÷¬ø pøs¨m°£
*ทุกกลุ่มของโปรแกรมจะต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน หากต้องการยกเลิกโปรแกรมต้องแจ้งยกเลิกมา
ยังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนครบโปรแกรม
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว
และยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงที่ระบุตามใบสมัครนี้ทุกประการ

ลงชื่อผู้สมัคร........................................................................................ วันที่ ..................................................
(.......................................................................................)
ยื ่ น ใบสมั ค รได้ ท ี ่ ยู น ิ ล ี เ วอร์ ไลฟ์ ช็ อ ป ทุ ก สาขา
ผู้สมัครสามารถรับผลิตภัณฑ์เดือนแรกได้เลยโดย
ชำระเป็นเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต และรับ
ผลิตภัณฑ์เดือนต่อๆ ไปจากการจัดส่งของบริษัทซึ่ง
ผูส
้ มัครต้องเซ็นยินยอมให้หก
ั เงินอัตโนมัตผ
ิ า่ นบัญชี
ธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เป็นรายเดือน

หรือสแกน QR CODE เพื่อสมัครผ่าน
www.unileverlife.com
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พื้นที่งดจัดส่งผลิตภัณฑ์โปรแกรมออโต้ชิพ
ภาคตะวันออก

จ.ตราด

อ.เกาะช้าง 23170

ภาคตะวันตก

จ.กาญจนบุรี

อ.ทองผาภูมิ 71180, อ.สังขละบุรี 71240

ภาคเหนือ

จ.แม่ฮ่องสอน
จ.เชียงใหม่, จ.แม่ฮ่องสอน

อ.ขุนยาม 58140
อ.แม่แจ่ม อ.ปาย 58130

ภาคใต้

จ.กระบี่
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นราธิวาส

อ.เกาะลันตา 81150
อ.เกาะพะงัน 84280, อ.เกาะเต่า 84360
อ.ตากใบ 96110, อ.สุไหงโกลก 96120, อ.เจาะไอร้อง 96130
อ.ระแงะ 96130, อ.ระแงะ 96220, อ.สะไหงปาดี 96140
อ.รือเสาะ 96150, อ.แว้ง 96160, อ.บาเจาะ 96170
อ.ยี่งอ 96180, อ.สุคิริน 96190
อ.ศรีสาคร 96210, อ.จะแนะ 96220
อ.เบตง 95110, อ.กาบัง อ.ยะหา 95120, อ.บันนังสตา 95130
อ.ธารโต 95130, อ.ธารโต 95150, อ.ธารโต 95170
อ.รามัญ 95140, อ.เมือง 95160

จ.ยะลา

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้แก่ธนาคาร ดังต่อไปนี้

วันที่…..……………………………… เดือน .……………………….…………………… พ.ศ. ……….….….…………………
เรียน ผู้จัดการธนาคาร ……………………………………………………………………………………………… สาขา……………………………………………………….……………………
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ………….………..…………………………..…………………….……….………………………….……….………………………….……….…………………………….
สถานที่ติดต่อ………….………..…………………………..…………………….……….………………………………………….โทรศัพท์มือถือ…………….……….………………………….
มี ค วามประสงค์ ใ ห้ ห ั ก เงิ น ใน บั ญ ชี ธ นาคาร / บั ต รเครดิ ต / บั ต รเดบิ ต เพื ่ อ ชำระค่ า สิ น ค้ า ตามข้ อ ตกลงการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมออโต้ชิพกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ตลอดระยะเวลา 6 เดือน หรือตลอดการต่ออายุแบบอัตโนมัติ
หากมีการขอยกเลิกโปรแกรมก่อนครบ 6 เดือน ยินยอมเสียค่าดำเนินการยกเลิกจำนวน 500 บาท และคืนผลิตภัณฑ์
สมนาคุณ (ของแถม) ที่รับไป และเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมโปรแกรมออโต้ชิพ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท
พนักงานหรือผู้ให้บริการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมีสิทธิที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าสินค้าของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของข้าพเจ้าเพือ
่ ชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ
ให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจาก
บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ใน
การเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของ

แบบที่ 1
หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคาร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารทีข
่ า้ พเจ้าได้ระบุเลือกไว้ขา้ งต้น หักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
(ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ในค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ภาระหนี้อื่นใดก็ตาม ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบ
แจ้งหนี้ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทผ่านสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผ่านสื่อบันทึกข้อมูล และ/หรือ
ผ่านช่องทางใดๆ และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทตามที่บริษัทกำหนด โดยให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต กับยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคาร /
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ที่ธนาคารได้ทำขึ้นมีความถูกต้องทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือเกิดความ
เสียหายกับบุคคลอื่น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และถ้าในกรณีที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารประเภท

เลขที่บัญชีธนาคาร

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี…………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระ
ผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคาร
ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อ
เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีขณะนั้นเท่านั้น รวมทั้งไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด

แบบที่ 2
หักเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิต

เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

เป็นเจ้าของบัตรเครดิตด้านล่างนี้

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใด

ชือ
่ -สกุล (ภาษาอังกฤษ) (ตรงกับทีร่ ะบุในบัตร)
ธนาคาร
ที่ออกบัตร

หมายเลขบัตร
ประเภทบัตร

VISA

MasterCard

อื่นๆ ………………………………….

วันที่บัตรหมดอายุ

บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต หมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

ธนาคารที่ออกบัตร

การขอให้หก
ั บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ดังกล่าวข้างต้น ให้มผ
ี ลใช้บง
ั คับทันทีนบ
ั แต่วน
ั ทำหนังสือนีแ
้ ละ
ให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบก่อนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

แบบที่ 3
หักเงินผ่านบัญชีบัตรเดบิต*

เฉพาะบัญชีบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนซื้อสินค้าออนไลน์แล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

ชือ
่ -สกุล (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีธนาคาร

ก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับ

ลงชื่อ ………………….....................................................................………………..…......... ผู้ให้ความยินยอม
( ……………………………………….....................................................………..............……….………. )

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ตามลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร

วันที่บัตรหมดอายุ
หมายเลขบัตร
ประเภทบัตร

สำหรับบริษัท
VISA

MasterCard

เอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม
สำเนาหน้าบัตรเครดิต หรือ
สำเนาหน้าบัตรเดบิต หรือ
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (.......................................................)
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¡¾È¸ÏıĈÃ¤Ã¤ĈÃ¸Ï¼Ò±ÍÛÃ¤ıĈ° Ò¸ÍÚÃİÉÒ°Ê°Èºıº¾ĴÀÃ±ÒÀºÙĴÓ¼Ĉ¾ÙĴÆ®É¼È¹ÒÃÀÈº®Ç°®Ë õ กรณียื่นเอกสารการ
สมัครไม่ครบ ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารภายใน 15 วัน นับจากวันที่สมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และ
โปรแกรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ พร้อมเสียค่าดำเนินการ 500 บาท

สำหรับธนาคาร

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

ตรวจสอบลายมือชื่อเจ้าของบัญชีแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ……………………………………………............…................

ลงชื่อ …………………….........………………………..….............

( ……………………............…………........…..........……. )

( ………………………………...............…..........……. )

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา
เลขที่บัตรพนักงาน……….......................……………............

