
บริการหักบัญชีเพ�อชำระสินเช�อ

โดยระบบอัตโนมัติ

sc.com/th

วันน้ีทานสามารถท่ีจะทำการชำระหน้ีสินเช่ือประเภทตางๆ ของธนาคาร

สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ไดสะดวก รวดเร็ว และประหยัดย่ิงข้ึนได

โดยการสมัครบริการหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อโดยระบบอัตโนมัติ

Direct Debit  โดยหักจากบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันจาก

บัญชีธนาคารของทาน
 

าชาลนิงเะรำชรากนักงอปยวช •

นิงเะรำชปไงาทนิดเาลวเยีสเงอตมไ •

นิงเะรำชรากนใมยีนเมรรธาคยีสเงอตมไ •

นวนำจม็ตเยาจอืรห ำ่ตน้ัขยาจะจาวดไกอืลเถรามาส •



ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)             นาย             นาง             นางสาว
……………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยูปจจุบัน เลขที่………………………………หมูที่……………………………………………………
หมูบาน………………………….ซอย…………………………ถนน……………………………………..
แขวง……………………………..เขต………………………….จังหวัด………………………………….
รหัสไปรษณีย
ไดเปดบัญชีไวกับธนาคาร
      ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)          ธนาคารไทยพาณิชย
      ธนาคารกรุงเทพ              ธนาคารกสิกรไทย (ยกเวนบัญชีบัตรเครดิตหักไมได)
      ธนาคากรุงศรีอยุธยา          ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
สาขา…………………………………………………………………………………………………………
ตอไปนี้เรียกวา “ธนาคารเจาของบัญชี”
บัญชีเงินฝากประเภท
      ออมทรัพย               กระแสรายวัน
เลขที่………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเจาของบัญชี……………………………………………………………………………………………..
ตอไปนี้เรียกวา “บัญชีเงินฝาก”
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจามีความประสงคให
     เปล่ียนแปลงรายละเอียดธนาคารเจาของบัญชีและ/หรือบัญชีเงินฝากจากท่ีเคยแจงไวกับบริษัทเปน
          ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)          ธนาคารไทยพาณิชย
          ธนาคารกรุงเทพ              ธนาคารกสิกรไทย (ยกเวนบัญชีบัตรเครดิตหักไมได)
          ธนาคากรุงศรีอยุธยา          ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
     สาขา…………………………………………………………………………………………………..
     บัญชีเงินฝากประเภท            ออมทรัพย               กระแสรายวัน
     เลขที่…………………………………………………………………………………………………..
     ชื่อเจาของบัญชี………………………………………………………………………………………
    ธนาคารเจาของบัญชีทำการหักเงิน
     บัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาใหแกธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
     (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจำนวนเงิน และวันที่ที่ปรากฎในใบแจงนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล    
     (DISKETTE/TAPE) หรือขอมูลท่ีบริษัทไดนำสงผานชองทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีอ่ืนใด ท่ีธนาคาร   
     เจาของบัญชีไดตกลงกับบริษัทเพ่ือชำระหน้ีคาสินคา/บริการ คาธรรมเนียม และ/หรือ บรรดาภาระ  
     ผูกพันตางๆ ของขาพเจาท่ีมีกับบริษัท ในบัญชีดังกลาวไปน้ี (สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ)
    ยกเลิกการหักเงินจาก
     บัญชีเงินฝากที่เคยแจงไวกับบริษัท เพื่อยกเลิกการชำระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันของขาพเจาที่   
     มีกับบริษัท* ดังตอไปนี้ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ)
*คำเตือน การยกเลิกบริการหักบัญชีเพ่ือชำระสินเช่ือโดยระบบอัตโนมัติ ขณะท่ีทานยังมียอดคางชำระ 
อาจสงผลใหทานชำระหนี้ลาชาหรือผิดนัดชำระหนี้ได
     บัตรเครดิต
บัตรเครดิตหมายเลข………………………………………………………………………………………. 
ชื่อเจาของบัตร………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขการชำระ         ขั้นต่ำ (ตามที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชีฯ)            เต็มจำนวน
     บัญชีวงเงินพิเศษสวนบุคคล/บัญชีวงเงินสแตนดบายแคช
บัญชีเลขที่…………………………………………………………………………………………………..
ชื่อเจาของบัญชี……………………………………………………………………………………………..
เงื่อนไขการชำระ         ขั้นต่ำ (ตามจำนวนเงินที่ประกฎในใบแจงหนี้)         เต็มจำนวน

     บัญชีสินเชื่อบุคคล
บัญชีเลขที่……………………………………………………………………………………………………
ชื่อเจาของบัญชี……………………………………………………………………………………………..
     บัญชีสินเชื่อสมารทแคช/สมารทแคช แพลตตินั่ม
บัญชีเลขที่……………………………………………………………………………………………………
ชื่อเจาของบัญชี……………………………………………………………………………………………..
เงื่อนไขการชำระ
      ข้ันต่ำ (ตามจำนวนเงินผอนชำระสำหรับสินเช่ือบุคคลรวมกับจำนวนเงินท่ีระบุไวในชองยอด 
ชำระขั้นต่ำสำหรับวงเงินฉุกเฉินพรอมใชที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชีฯ)
      เต็มจำนวน (ตามจำนวนเงินผอนชำระสำหรับสินเชื่อบุคคลรวมกับจำนวนเงินที่ระบุ 
ไวในชองยอด ณ วันครบรอบบัญชี สำหรับวงเงินฉุกเฉินพรอมใชที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชีฯ)
      บัญชีสินเชื่อบาน
บัญชีเลขที่……………………………………………………………………………………………………
ชื่อเจาของบัญชี……………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ขาพเจาขอยืนยันตอธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) วาขอความดังกลาวขางตนเปน 
ความจริงและสมบูรณท่ีสุด และขาพเจาไดอานและเขาใจขอกำหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
อยางถี่ถวนแลว พรอมทั้งไดรับสำเนาขอกำหนดและเงื่อนไขของ “หนังสือยินยอมใหหักบัญชี 
เงินฝากของผูใชบัตรเครดิต และ/หรือบัญชีวงเงินพิเศษสวนบุคคล/ บัญชีวงเงินสแตนดบายแคช 
และ/หรือบัญชีสินเช่ือบุคคล และ/หรือบัญชีสินเช่ือสมารทแคช/สมารทแคช แพลตติน่ัม และ/หรือ 
บัญชีสินเชื่อบานของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)” ไวเรียบรอยแลว
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ผูใหความยินยอม/เจาของบัญชี
(ลายมือชื่อตามที่ใหไวกับธนาคาร
เจาของบัญชี)

วันที่       /       /

X

วันที่       /       /X

วันที่       /       /X

สำหรับเจาหนาที่ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รับรองเอกสารถูกตอง

สำหรับเจาหนาที่ธนาคารเจาของบัญชี

ขาพเจาไดรับหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากพรอมสำเนาเรียบรอยแลว พรอมตรวจ

สอบลายมือชื่อแลวถูกตองตรงตามลายมือชื่อที่ใหไวกับธนาคารจริง

ธนาคาร…………………………………………สาขา……………………………………………… 

(ลายมือชื่อผูรับมอบอำนาจสาขา)



รตับ้ีนหะรำชอ่ืพเกาฝนิงเีชญับกัหหใรากบัรหำสขไนอ่ืงเะลแดนหำกอ“ข คแยาบดนตแสนิงเงวีชญับ/ลคคุบนวสษศเิพนิงเงวีชญับอืรห/ะลแ ติดรคเ อืรห/ะลแ ช
/ชคแทรามสอ่ืชเนิสีชญับอืรห/ะลแ ลคคุบอ่ืชเนิสีชญับ ม่ันิตตลพแ ชคแทรามส ”)ยทไ( ดรอตเราชดราดนตแสราคานธงอข นาบอ่ืชเนิสีชญับอืรห/ะลแ 

X………………………………………………… )ราคานธบักวไหใ่ีทมาตอ่ืชอืมยาล(.

ขาพเจา เจาของบัญชีซ่ึงเปดไวกับธนาคารเจาของบัญชี (”ธนาคาร”) ตามรายละเอียดท่ีระบุ

ไวในเอกสารฉบับน้ี และในฐานะลูกคาผูใชบริการบัตรเครดิต และ/หรือบัญชีวงเงินพิเศษ

สวนบุคคล/บัญชีวงเงินสแตนดบายแคช และ/หรือบัญชีสินเช่ือบุคคล และ/หรือบัญชีสินเช่ือ

สมารทแคช/สมารทแคช แพลตติน่ัม และ/หรือบัญชีสินเช่ือบาน ของธนาคารสแตนดารด

ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท”) ตามรายละเอียดของบัญชี

ท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ี ขอใหคำม่ันตอ “บริษัท” วาขาพเจาจะปฏิบัติและยินยอมผูกพัน

ตนตามขอกำหนดและเง่ือนไขของ “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือชำระหน้ีบัตรเครดิต

และ/หรือบัญชีวงเงินพิเศษสวนบุคคล/บัญชีวงเงินสแตนดบายแคช และ/หรือบัญชีสินเช่ีอบุคคล

และ/หรือบัญชีสินเชี่อสมารทแคช/สมารทแคช แพลตตินั่ม และ/หรือบัญชีสินเชื่อบาน 

ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)” ดังรายละเอียดตอไปนี้ทุกประการ

1. ขาพเจามีความประสงคใหธนาคารเจาของบัญชีทำการหักจากบัญชีเงินฝาก

 ดังกลาวของขาพเจาใหแกบริษัท ตามจำนวนเงินและวันท่ีท่ีปรากฏในใบแจงหน้ี หรือ

 แผนบันทึกขอมูล หรือขอมูลผานโปรแกรมส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสท่ีธนาคารเจาของ

 บัญชีไดรับจากบริษัทและนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทเพื่อชำระหนี้สินเชื่อ

 และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ของขาพเจาท่ีมีกับบริษัทในบัญชีบัตรเครดิต และ/หรือ  

 บัญชีวงเงินพิเศษสวนบุคคล/บัญชีวงเงินสแตนดบายแคชและ/หรือบัญชีสินเช่ือบุคคล  

 และหรือบัญชีสินเช่ือสมารทแคช/สมารทแคช แพลตติน่ัม และ/หรือบัญชีสินเช่ือบาน

2. ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชำระหน้ีสินเช่ือ และ/หรือบรรดาภาระ

 ผูกพันตางๆ ของขาพเจาท่ีมีกับบริษัทดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจำนวนเงิน

 ท่ีบริษัทแจงแกธนาคารเจาของบัญชีน้ันไมถูกตอง และธนาคารเจาของบัญชีไดทำการ

 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจำนวนท่ีปรากฏในใบแจงหน้ีหรือแผนบันทึก

 ขอมูล หรือขอมูลผานโปรแกรมส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลง

 ที่จะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ ขาพเจาขอ

 สละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารเจาของบัญชีชดใชเงินที่ธนาคาร

 เจาของบัญชีไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชำระหนี้ แกบริษัทตามใบ

 แจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูลหรือขอมูลผานโปรแกรมสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ที่

 ที่ธนาคารเจาของบัญชีไดรับจากบริษัท

3. ขาพเจายอมรับวาธนาคารเจาของบัญชีจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงิน

 ในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว

 ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารเจาของบัญชีแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจาก

 ขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก หรือสำเนาใบแจงยอดบัญชี

 ของธนาคารเจาของบัญชี หรือจากใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต และ/หรือบัญชีวงเงินพิเศษ

 สวนบุคคล/บัญชีวงเงินสแตนดบายแคช และ/หรือบัญชีสินเช่ือบุคคล และ/หรือบัญชี

 สินเช่ือสมารทแคช/สินเช่ือสมารทแคช แพลตติน่ัม และ/หรือบัญชีสินเช่ือบานของบริษัท

4. ในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากที่ประสงคจะใหหักบัญชีหรือชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้  

 ไดเปล่ียนแปลงไปไมวาเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ี คงมีผลบังคับใช 

 สำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีไดเปล่ียนแปลงน้ันๆ ไดทุกประการ โดยขาพเจายินยอมให 

 ธนาคารเจาของบัญชีหักเงินจากบัญชีเลขที่ใหมที่ไดเปลี่ยนแปลงเพื่อชำระหนี้บริษัท  

 ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ได

5. ขาพเจารับรองวา การท่ีธนาคารเจาของบัญชีหักบัญชีของขาพเจาตามความในหนังสือ

 ฉบับนี้ เปนไปตามคำรองขอของขาพเจา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนวันสรุปรอบบัญชีของ  

 ขาพเจาใหตรงกับวันสรุปรอบบัญชีของธนาคารเจาของบัญชี หากมีความเสียหายหรือ  

 ความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นแกธนาคารเจาของบัญชี และ/หรือบริษัท ขาพเจาตกลง  

 ยินยอมรับชดใชคาเสียหายแกธนาคารเจาของบัญชี และ/หรือบริษัท ตามความเสียหาย  

 ที่เกิดขึ้นทุกประการ

6. กรณีที่บัญชีเงินฝากขางตน ถูกอายัดหรือบัญชีถูกปดไมวาดวยเหตุผลใดๆ ขาพเจา  

 จะแจงใหกับบริษัทเพื่อทราบ และบริษัทมีสิทธิยกเลิกการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้

 ตามหนังสือฉบับนี้ไดทันที

7. กรณีมีการยกเลิกสัญญาตามขอ 6. ขาพเจายินยอมท่ีจะชำระหน้ีท่ีเกิดจากบัตรเครดิต  

 และ/หรือบัญชีวงเงินพิเศษสวนบุคคล/บัญชีวงเงินสแตนดบายแคช และ/หรือบัญชี

 สินเชื่อบุคคล และ/หรือบัญชีสินเชื่อสมารทแคช/สมารทแคช แพลตตินั่ม และ/หรือ  

 บัญชีสินเชื่อบานของบริษัท ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บริษัทกำหนดไว

8. ขาพเจารับทราบวาการใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน จะมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี  

 ทำหนังสือฉบับน้ีซ่ึงทางบริษัทจะดำเนินการหักบัญชีเงินงวดแรกไมเกิน 60 วันทำการ  

 นับต้ังแตวันท่ีรับดังกลาว จนกวาขาพเจาจะไดแจงความประสงคขอยกเลิกเปนหนังสือ  

 ไปถึงธนาคารเจาของบัญชี และบริษัทใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และ  

 การยกเลิกนี้ใหมีผลบังคับใชสำหรับรายการที่ขาพเจาระบุไวในคำขอยกเลิกเทานั้น  

 สำหรับรายการที่ไมไดระบุไวยังมีผลผูกพันตามคำขอฉบับนี้ทุกประการ

9. ขาพเจาตกลงและยอมรับวาบริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงวันสรุปยอดบัญชีและวันกำหนด

 ชำระหน้ีของบัญชีท่ีประสงคจะใหหักชำระหน้ีตามหนังสือฉบับน้ีได ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลอง  

 กับกำหนดวันดำเนินการของธนาคารเจาของบัญชี

10. กรณีเปนการขอใชบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัท  

 ขาพเจาตกลงและยอมรับวาการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว นอกจากจะมีผลกับบัตรเครดิต

 ที่กำหนดไวแลว ขาพเจาตกลงใหมีผลใชบังคับกับบัตรเครดิตอื่นๆ ทุกบัตร (ที่ออก  

 โดยบริษัท) ของขาพเจา รวมทั้งบัตรเสริม ซึ่งรวมทั้งบัตรอื่นๆ ทุกบัตรที่มีอยูแลว

 ณ ปจจุบัน และที่จะออกเพิ่มเติมตอไปภายหนา (ถามี) ภายใตขอกำหนดและ  

 เงื่อนไขของหนังสือฉบับนี้ดวย เวนแตขาพเจาจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง  

 โดยทำเปนลายลักษณอักษรและแจงในธนาคารเจาของบัญชีและบริษัทรับทราบ
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 )รทาส( ญหในางกันำส
0 2724 6326-9

 งุรกญิรจเ
0 2622 8630-7

 รคนญิรจเ
0 2439 7377

ะนฒัวงจแลัรทน็ซเ
0 2835 3978

 านงาบลัรทน็ซเ
0 2398 6555

ดลิวเลัรทน็ซเ
0 2613 1042

 อลหงอท
0 2673 7300
บางแค 
0 2805 0280-4

 ำ้นูตะรป
0 2255 5774-5

 ดัรุหาพ
0 2222 6355-6

 

ติสงัรคราพรอจเวฟ
0 2958 0415-8

มหานาค 
0 2621 8263-6

 นิธยโชัร
0 2930 2311

 มลีส
0 2636 0376-85

 6 ยอซ มลีส
0 2267 7228

 3 ลลอมะอดเงาห
รามคำแหง
0 2717 3800-6

05 ทิวมุขุส สัตลโงาห  
0 2741 4440-41

 รศบเิธานตัร สัตลโงาห
0 2950 8855

3 มาระรพ สัตลโงาห
0 2681 1411-15

ลฑณมิรปะลแ ฯพทเงุรกนใาขาส

คาภิมูภตขเนใาขาส
ระยอง 
(038) 616 078


