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ลดความยุงยาก

ในการชำระคาใชจายตางๆ

ใหคุณมีเวลามากขึ้น

สาขาของธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม โทร 1595

หรือที่สาขาของธนาคาร

สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำนักงานใหญ� (สาทร)
0 2724 6330-7

เจริญกรุง
0 2225 7451-2

ทองหล�อ
0 2673 7300

เจริญนคร
0 2439 7377

สาขาในเขตภูมิภาค

ระยอง
(038) 616 077-78

พาหุรัด
0 2222 6355

ห�างเดอะมอลล� 3
รามคำแหง
0 2717 3800

เซ็นทรัลแจ�งวัฒนะ
0 2835 3978

ฟ�วเจอร�พาร�ครังสิต
0 2958 0415

ห�างโลตัส สุขุมวิท 50
0 2741 4440-41

เซ็นทรัลบางนา
0 2398 6555

มหานาค
0 2621 8263-6

ห�างโลตัส รัตนาธิเบศร�
0 2950 8855

เซ็นทรัลเวิลด�
0 2613 1042

รัชโยธิน
0 2930 2311

บางแค
0 2805 0280-3

สีลม
0 2636 0377

ประตูน้ำ
0 2255 5774-5

สีลม ซอย 6
0 2267 7228

ห�างโลตัส พระราม 3
0 2681 1412-6



 3.  ชำระคาใชบริการโทรศัพท

 4. ชำระเบี้ยประกัน

 1. ชำระคาไฟฟา

 2. ชำระคาประปา 

วันที่           /              /

ข�าพเจ�า ……………………………………………………………………………………………………………..

เจ�าของบัญชีเงินฝากประเภท ……………………………………………………………………………..

บัญชีเลขที่ 

ช่ือบัญชี………………………………………………………………..(ต�อไปน้ีเรียกว�า“บัญชีเงินฝาก”)

ณ ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ�      สาขา………………….. หมายเลขโทรศัพท�ติดต�อ……………………

โดยหนังสือฉบับน้ีข�าพเจ�ามีความประสงค�ให�ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) จำกัด 

(มหาชน) (ต�อไปนี้เรียกว�า“ธนาคาร”) ทำการ

หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�าเพื่อชำระหนี้ดังต�อไปนี้

ยกเลิกการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�าเพื่อชำระหนี้ดังต�อไปนี้

เปลี่ยน ธนาคาร/สาขาธนาคาร/เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี จากเดิมเป�น

บัญชีเงินฝากประเภท……………………………………………………………………………………..

บัญชีเลขที่

ช่ือบัญชี………………………………………………………………… สาขา…………………………..

(กรุณาใส�เครื่องหมาย     ในช�อง      และกรอกรายละเอียด)

- - -

- - -

การไฟฟ�านครหลวง (โปรดดูจากใบแจ�งค�าไฟฟ�า)

• บัญชีแสดงสัญญาเลขท่ี/Contract Account • รหัสเคร่ืองวัดฯ (โปรดระบุ)

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (โปรดดูจากใบแจ�งค�าไฟฟ�า)

• รหัสการไฟฟ�า 

• หมายเลขผู�ใช�ไฟฟ�า

โดยข�าพเจ�าต�องการให�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคส�งใบแจ�งค�าไฟฟ�า/ใบเสร็จรับเงินค�าไฟฟ�าฯ
ไปที่

บ�านเลขที…่………………….หมู�ที่………………….ตรอก/ซอย………………………………………….

ถนน……………………………………………………..ตำบล/แขวง…………………………………………

อำเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณีย�………………

การประปานครหลวง (โปรดดูจากใบแจ�งหนี้ค�าประปา)

• ชื่อผู�ใช�น้ำ…………………………………………………………….. สาขา-เขต

• ทะเบียนผู�ใช�น้ำ/Meter No.

บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ� ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ชื่อผู�เอาประกันชีวิต………………………………………………………………………………………………..

• ใบคำขอ/กรมธรรม�เลขที…่………………………………………………………………………………………

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ชื่อผู�เอาประกันชีวิต………………………………………………………………………………………………..

• ใบคำขอ/กรมธรรม�เลขที…่………………………………………………………………………………………

บริษัท อยุธยา อลิอันซ� ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ชื่อผู�เอาประกันชีวิต………………………………………………………………………………………………..

• ใบคำขอ/กรมธรรม�เลขที…่………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : ในการชำระเบี้ยประกันชื่อผู�เอาประกันจะต�องตรงกับชื่อเจ�าของบัญชี

คำขอใชบริการหักบัญชีเงินฝาก/ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝาก

เพื่อชำระค�าสินค�า/บริการและค�าใช�จ�ายต�างๆ ของผู�ใช�บริการบัญชีเงินฝาก
ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีที่ลูกค�าเป�นนิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ข�าพเจ�ามีความประสงค�แต�งตั้งบริษัท     ทศท.        ทรู        ทีทีแอนด�ที

เป�นตัวแทนดำเนินการหักภาษีเงินได� ณ ที่จ�ายโดยขอแจ�งข�อมูลเพิ่มเติมดังนี้

เลขประจำตัวผู�เสียภาษี  

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ลงชื่อ………………………………………………………………………. วันที่…………./…………./………….

ลายมือชื่อผู�มีอำนาจกระทำแทน

บริษัท ทศท. คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• จดทะเบียนในนาม…………………………………………………………………………………………………

• รหัสลูกค�า (Account No.)
• หมายเลขโทรศัพท�

-

-

บริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• จดทะเบียนในนาม…………………………………………………………………………………………………

• รหัสลูกค�า (Account No.)
• หมายเลขโทรศัพท�

บริษัท ทีทีแอนด�ที จำกัด (มหาชน)

• จดทะเบียนในนาม…………………………………………………………………………………………………

• หมายเลขโทรศัพท�         รหัส TOT

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

• จดทะเบียนในนาม…………………………………………………………………………………………………

• เลขที่สัญญา (Contract No.)
• หมายเลขโทรศัพท�         *

*ระบุหมายเลขโทรศัพท�เฉพาะ CAT โทรศัพท�ระหว�างประเทศและ CAT CDMA



 5. ชำระคาสินเช�อ/บัตรเครดิต ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บัญชีสินเชื่อวงเงินพิเศษส�วนบุคคล/สแตนด�บายแคช

• บัญชีเลขที่ 

• ชื่อเจ�าของบัญชี………………………………………………………………………………………………….. 

• เงื่อนไขการชำระ ขั้นต่ำ (ตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยู�ในใบแจ�งหนี้)

 เต็มจำนวน

บัญชีสินเชื่อสมาร�ทแคช

• บัญชีเลขที่ 

• ชื่อเจ�าของบัญชี………………………………………………………………………………………………….. 

• เงื่อนไขการชำระ ขั้นต่ำ (ตามจำนวนเงินผ�อนชำระของสินเช่ือบุคคลรวมกับจำนวนเงินท่ีระบุไว�ใน
 ช�องยอดชำระข้ันต่ำสำหรับวงเงินฉุกเฉินพร�อมใช�ท่ีระบุไว�ในใบแจ�งยอดของบัญชี)

 เต็มจำนวน (ตามจำนวนเงินชำระสำหรับสินเช่ือบุคคลรวมกับจำนวนเงินท่ีอยู�ในช�อง
 ยอด ณ วันครบรอบบัญชีสำหรับวงเงินฉุกเฉินพร�อมใช�ท่ีระบุไว�ในใบแจ�งยอดของบัญชี)

สำหรับเจ�าหน�าที่ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รับรองเอกสารถูกต�อง

ลงชื่อ……………………………………………………………เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ

วันที่ ………../……………./…………..      รหัสสาขา………………………….

ลงชื่อ                                   ผู�ให�ความยินยอม/เจ�าของบัญชี 

ลายมือชื่อตามที่ให�ไว�กับธนาคาร  

เอกสารประกอบคำขอ : สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ�งหนี้ค�าสาธารณูปโภค/
    ค�าบริการที่ต�องการให�หักบัญชีเงินฝาก 

- - -

บัญชีสินเชื่อบ�าน

• บัญชีเลขที่ 

• ชื่อเจ�าของบัญชี…………………………………………………………………………………………………..

- - -

- - -

- - -
บัญชีสินเชื่อส�วนบุคคล

• บัญชีเลขที่ 

• ชื่อเจ�าของบัญชี…………………………………………………………………………………………………..

บัตรเครดิต

• เลขที่บัตร

• ชื่อเจ�าของบัตร……………………………………………………………………………………………………..

• เงื่อนไขการชำระ ขั้นต่ำ (ตามจำนวนเงินที่ปรากฏอยู�ในใบแจ�งหนี้)

 เต็มจำนวน

- - -

 1. ข�าพเจ�ามีความประสงค�ให�ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากตามที่ระบุไว�ในคำขอใช�บริการดังกล�าวของข�าพเจ�าให�แก�
  รัฐวิสาหกิจ บริษัทต�างๆ หรือให�แก�ธนาคารใดๆ ตามท่ีระบุไว�ในคำขอ (ต�อไปน้ีเรียกว�า “องค�กร”) เพ่ือชำระหน้ี ค�าสินค�า/
  บริการ ค�าธรรมเนียม และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต�างๆ ให�แก�องค�กรดังกล�าว ตามจำนวนท่ีปรากฏในใบแจ�งหน้ี หรือแผ�น
  บันทึกข�อมูล (DISKETTE/TAPE) หรือส่ืออิเล็คทรอนิกส�อ่ืนใดท่ีธนาคารได�รับจากองค�กร โดยข�าพเจ�าตกลงให�ถือว�าบรรดาเอกสาร
  ต�างๆ ข�อมูลต�างๆ ที่ระบุไว�ในใบคำขอฉบับนี้รวมถึงลายมือชื่อของข�าพเจ�าในคำขอใช�บริการฉบับนี้มีความถูกต�องเป�น
  ความจริงทุกประการ  
 2. ข�าพเจ�ายอมรับว�าธนาคารจะหักเงินบัญชีข�าพเจ�าได� ต�อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท�านั้น 
  หากมีรายการหักบัญชีเงินฝากมากกว�าหนึ่งรายการ ธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากตามลำดับที่แต�ละองค�กรเรียกเก็บมา 
  อนึ่ง หากเงินในบัญชีไม�เพียงพอที่จะหักเพื่อชำระค�าใช�จ�าย/ชำระหนี้ขององค�กร ธนาคารจะไม�ดําเนินการหักเงินจํานวน
  ดังกล�าวเพ่ือชําระหน้ีให�องค�กรแต�อย�างใด และถือว�าข�าพเจ�าผิดนัดชําระหน้ีกับองค�กรน้ันในทันที 
 3. ในการหักบัญชีเงินฝากดังกล�าว ข�าพเจ�าไม�ประสงค�จะให�ธนาคารแจ�งการหักบัญชีแต�อย�างใด เนื่องจากข�าพเจ�าสามารถ
  ทราบรายการดังกล�าวนั้นได�จากสมุดคู�ฝาก หรือใบแจ�งหนี้ของวงเงินสินเชื่อแต�ละประเภทของธนาคารที่นำส�งให� ทั้งนี ้
  ธนาคารมีดุลยพินิจที่จะอนุมัติหรือไม�อนุมัติความประสงค�ของข�าพเจ�าตามคำขอใช�บริการฉบับนี ้ โดยมิต�องแจ�งให�ข�าพเจ�า
  ทราบล�วงหน�า อนึ่งหากคำขอใช�บริการฉบับนี้หรือเอกสารที่ประกอบคำขอไม�ครบถ�วนสมบูรณ�หรือมีข�อความไม�ถูกต�อง
  คลาดเคล่ือน หรือข�อมูลเปล่ียนแปลงไปไม�ว�าโดยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธคำขอใช�บริการฉบับน้ี โดยข�าพเจ�าไม�มี
  สิทธิโต�แย�งและไม�มีสิทธิเรียกร�องใดๆ ท้ังส้ิน
 4. ข�าพเจ�ายินยอมและรับทราบว�าในกรณีหักบัญชีเงินฝากเพ่ือชำระค�าสินค�า/บริการให�แก�องค�กรต�างๆ ธนาคารมีหน�าท่ีเพียงปฏิบัติ
  งานตามข�อมูลองค�กรท่ีนำส�งแก�ธนาคารเท�าน้ัน หากปรากฏในภายหลังว�าจำนวนเงินท่ีองค�กรแจ�งแก�ธนาคารไม�ถูกต�อง หรือมี
  ป�ญหาเกี่ยวกับการคิดค�าบริการตามใบแจ�งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากองค�กร ซึ่งธนาคารได�ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก 
  ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ�งหนี ้ หรือแผ�นบันทึกข�อมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส�อื่นใดที่ได�รับจากองค�กร 
  เรียบร�อยแล�ว ข�าพเจ�าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร�องหรือติดต�อกับองค�กรโดยตรง ข�าพเจ�าทราบดีว�าการดำเนินการตาม
  หนังสือฉบับนี้ของธนาคารก็เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ที่มีอยู�กับองค�กรให�ข�าพเจ�าเท�านั้น ทั้งนี้ข�าพเจ�า
  ขอสละสิทธ์ิ ในการเรียกร�องหรือฟ�องร�องกับธนาคาร
 5. ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐาน เลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีกล�าวในคำขอฉบับน้ีได�เปล่ียนแปลงไปไม�ว�าด�วยเหตุใดๆ ก็ตาม คำขอใช�บริการ 
  ฉบับน้ีคงมีผลใช�บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีได�เปล่ียนแปลงไปจากเดิมน้ันได�ด�วยทุกประการ โดยข�าพเจ�ายินยอมให� 
  ธนาคารหักเงินจากบัญชีเลขท่ีใหม�ท่ีได�เปล่ียนแปลง เพ่ือชำระหน้ีองค�กรตามคำขอใช�บริการหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ีได�
 6. ข�าพเจ�าขอรับรองว�า การท่ีธนาคารหักบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�าตามความในหนังสือฉบับน้ี เป�นไปตามคำร�องขอของข�าพเจ�า 
  หากมีความเสียหาย หรือความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนแก�ธนาคาร ข�าพเจ�าตกลงยินยอมรับผิดชดใช�ค�าเสียหายแก�ธนาคารตาม
  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงทุกประการ
 7. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากข�างต�นถูกอายัดหรือป�ดบัญชีไม�ว�าด�วยเหตุผลใดๆ ข�าพเจ�ายินยอมที่จะชำระหนี ้ ค�าสินค�า/บริการ 
  ค�าธรรมเนียม และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต�างๆ ให�แก�องค�กร ตามวิธีการอื่นที่ได�กำหนดไว�ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ�การ
  ใช�บริการของแต�ละประเภท และข�าพเจ�ายอมรับว�าในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ�ดังกล�าว ธนาคารมีสิทธิยกเลิกคำขอฉบับน้ีได�โดยแจ�ง
  ให�ข�าพเจ�าทราบตามวิธีการท่ีธนาคารกำหนด 
 8. ข�าพเจ�ารับทราบว�าการให�หักบัญชีเงินฝากดังกล�าวข�างต�น จะมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ทำคำขอฉบับนี ้ ซึ่งทางธนาคารจะ
  ดำเนินการหักบัญชีเงินฝากในงวดแรกไม�เกิน 60 วันทำการ นับต้ังแต�วันท่ีรับดังกล�าว จนกว�าข�าพเจ�าจะได�แจ�งความประสงค�ขอ
  ยกเลิกเป�นหนังสือมาถึงธนาคารล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วัน และการยกเลิกน้ีให�มีผลบังคับใช�สำหรับรายการท่ีข�าพเจ�าระบุไว�ใน
  ใบคำขอยกเลิกเท�าน้ัน สำหรับรายการท่ีไม�ได�ระบุไว�ยังมีผลผูกพันตามคำขอฉบับน้ีทุกประการ
 9. ข�าพเจ�าขอรับรองว�าลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้เป�นลายมือชื่ออย�างเดียวกับที่ให�ตัวอย�างไว�กับธนาคาร หากปรากฏว�าธนาคาร 
  ได�หักบัญชีเงินฝากของข�าพเจ�าเป�นไปตามลายมือช่ือในคำขอฉบับน้ี ซ่ึงแตกต�างจากลายมือช่ือท่ีให�ไว�กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิ 
  โดยชอบในการหักบัญชีดังกล�าวของข�าพเจ�า โดยข�าพเจ�าขอสละสิทธ์ิในการโต�แย�งหรือใช�สิทธิเรียกร�องใดๆ ท้ังส้ินกับธนาคาร
  ข�าพเจ�ารับรองว�า ข�าพเจ�าเป�นเจ�าของบัญชีเงินฝากตามท่ีระบุในคำขอฉบับน้ีจริง ข�าพเจ�าได�อ�านและเข�าใจและตกลงผูกพันตาม 
  ข�อกำหนดและเง่ือนไขในการหักบัญชีเงินฝากท่ีระบุไว�ในหนังสือฉบับน้ีแล�ว
10. กรณีเป�นการขอใช�บริการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือชำระหน้ีบัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคาร  ข�าพเจ�าตกลงและยอมรับว�าการหักบัญชี 
  เงินฝากตามข�อกำหนดและเง่ือนไขน้ี นอกจากจะมีผลใช�บังคับกับบัตรเครดิตตามท่ีระบุไว�ในคำขอน้ีแล�ว ข�าพเจ�ายังตกลงให�มี
  ผลใช�บังคับกับบัตรเครดิตอ่ืนๆ ทุกบัตร (ท่ีออกโดยธนาคาร) ของข�าพเจ�า รวมท้ัง บัตรเสริม ซ่ึงรวมท้ังบัตรฯ อ่ืนๆ ทุกบัตรท่ีมี
  อยู�แล�ว ณ ป�จจุบัน และที่จะออกเพิ่มเติมต�อไปในภายหน�า (ถ�ามี) ภายใต�เงื่อนไขการชำระเช�นเดียวกับที่กำหนดไว�ใน
  คำขอน้ีด�วย เว�นแต� ข�าพเจ�าจะมีคำส่ังเพิกถอน โดยทำเป�นลายลักษณ�อักษรและแจ�งให�ธนาคารทราบ

ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการหักบัญชีเงินฝาก

เพ�อชำระคาสินคา/บริการและคาใชจายตางๆ



ทานสามารถสมัครใชบริการเพ�อชำระคาใชจาย

ผานบัญชีเงินฝาก ดังนี้

เพียงเป�ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) หรือ
ผู�ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แล�วก็สามารถสมัครบริการ Easy Bill เพ่ือชำระ
ค�าใช�จ�ายต�างๆ ผ�านบัญชีเงินฝากได�ทันที เพ่ือความสะดวกสบายท่ีเพ่ิมข้ึน

บริการธุรกิจตอบรับ
ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต) / 3668 ปณจ.บางรัก

ถ�าฝากส�งในประเทศไม�ต�องผนึกตราไปรษณ
ียากร

ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ�ายบัญ
ชีเงินฝาก

ตู� ป.ณ
. 545

กรุงเทพ
ฯ 

10500

หมายเหตุ : • ท�านสามารถส�งแบบฟอร�มใบคำขอดังกล�าว  พร�อมแนบเอกสารป�ดผนึกให�เรียบร�อย
  กลับมาที่ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย) ผ�านทางบริการธุรกิจตอบรับ
 •* ขอสงวนสิทธ์ิการให�บริการน้ีแก�บุคคลธรรมดาเท�าน้ัน

ค�าไฟฟ�า/ค�าน้ำประปา

• การไฟฟ�านครหลวง
• การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค
• การประปานครหลวง

ชำระค�าสินเชื่อ/บัตรเครดิต ธนาคารสแตนดาร�ดชาร�เตอร�ด (ไทย)

• สินเชื่อวงเงินพิเศษส�วนบุคคล/ • บัตรเครดิต 

วงเงินสแตนด�บายแคช  • สินเชื่อสมาร�ทแคช

• สินเชื่อบุคคล   • สินเชื่อบ�าน

ค�าเบี้ยประกัน*

• บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ� ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• บริษัท อยุธยา อลิอันซ� ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพิ่มความสะดวกสบาย 

ลดความยุงยาก

กับการชำระคาใชจายตางๆ 

ใหคุณมีเวลามากขึ้น

ค�าโทรศัพท�

• บริษัท ทศท. คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ทีทีแอนด�ที จำกัด (มหาชน)

• บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


