
คูมือการใชบริการ
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)

การสมัคร ATS

ผานตูเอทีเอ็ม
ผานทาง internet 

ของธนาคาร

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม “หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก” และลงลายมือชื่อ

    ในชอง “ผูใหความยินยอม”

2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีประสงคใหหักเงินฝาก (ATS) พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3. นำสงเอกสารหลักฐานขางตนไดท่ี บลจ. แลนด แอนด เฮาส หรือตัวแทนขายดวยตนเอง

1

วิธียื่นเอกสารผาน บลจ. หรือตัวแทนขาย จะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห

ผานแบบฟอรมหนังสือยินยอม
ใหหักบัญชีธนาคาร

ลงลายมือชื่อ


หมายเหตุ : หลังจากที่ลูกคาทำรายการสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) เรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการสมัครกลับมาที่

E-Mail : Marketing@lhfund.co.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ถายภาพสลิป ATM หรือภาพหนาจอการสมัครใชบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) สำเร็จ ผานทางเว็ปไซตของธนาคาร

    2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ลงทะเบียนสมัครใชบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ที่มีชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชแีละ

       ชื่อธนาคารท่ีชัดเจน

    3. บริษัทจะแจงยืนยันผลการสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ใหลูกคารับทราบผานทาง E-Mail



ชองทางการใชบริการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1. สอดบัตร ATM หรือ บัตรเดบิต  / ใสรหัสของบัตร

2. เลือก  สมัคร/เปล่ียนแปลงบริการ

3. เลือก  บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

4. เลือก  ระบุเลขที่บัญชี : 5390001055   

5. เลือก  รายการจากบัญชี : ออมทรัพย

6. ระบุหมายเลขท่ีอางอิง 

 Ref.1  : ระบุเลขบัตรประชาชน  เลือก ถูกตอง

 Ref.2  : ระบุเลขท่ีผูถือหนวยลงทุนของทาน เลือก ถูกตอง

 “รายการของทานดำเนินการเรียบรอย”

7. เลือก  เสร็จเรียบรอยแลว

1. เขาสูเว็บไซตของธนาคาร https://www.krungsrionline.com

2. ใส User ID และ Passwordเพ่ือเขาสูระบบ

3. เลือก บัญชีเงินฝาก

4. เลือก ชำระเงิน

5. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

6. อานขอกำหนดและเง่ือนไขบริการ เลือก ยอมรับ 

7. เลือก  ประเภทสินคาและบริการ หลักทรัพย กองทุนรวม

8. เลือก  บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด : 5390001055

9. ระบุเลขที่อางอิง 

 Ref.1 : ระบุเลขบัตรประชาชน 

 Ref.2 : ระบุเลขท่ีผูถือหนวยลงทุนของทาน

10. เลือก  ดำเนินการ 

11. ระบุรหัสผาน OTP เพ่ือยืนยันการทำรายการ 

12. ยืนยัน

13. ระบบจะแสดงผลการสมัครใชบริการสำเร็จ

ผาน Krungsri Online
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การสมัคร
ATS
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ชองทางการใชบริการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ของธนาคารกรุงไทย

1. สอดบัตร ATM หรือ VISA Debit /  ระบุ Pin Code

2. เลือก  บริการอ่ืนๆ

3. เลือก  บริการอ่ืนๆ

4. เลือก   ระบุรหัสบริษัท   

5. ระบุรหัสบริษัท   =  5321 

6. ใสหมายเลขอางอิง

 เลขที่อางอิง 1 . = เลขบัตรประชาชน

 เลขที่อางอิง 2.  = เลขที่ผูถือหนวยลงทุน

 โดยใส “จุด” (.) คั่นระหวางเลขที่อางอิง 1 และ 2 

7. รับใบบันทึกรายการ เก็บไวเปนหลักฐาน

1. เขาสูเว็บไซตของธนาคาร https://www.ktbnetbank.com

2. ใส Net ID / Password และ CAPTCHA  และกดปุมเขาสูระบบ

3. เลือก  บริการอื่นๆ

4. เลือก  การสมัครใชบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

5. อานขอตกลงของการขอใชบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผานระบบงาน KTB netbank  เมื่อตกลงยินยอม

6. เลือก ตกลง เพ่ือดำเนินการตอ **หากไมตกลง ระบบจะกลับไปที่เมนู “บริการอื่น”

7. กรอกขอมูล 2 สวน

 7.1  สวนของลูกคา “หักบัญชีอัตโนมัติ”

  • กรอกชื่อแทนบัญชี

  • เลือกบัญชีผูโอน

 7.2  สวนของ บลจ. “บริษัทท่ีรับชำระ”

  • เลือก ประเภทบริษัทท่ีรับชำระ

  • เลือก บริษัทและระบุเลขที่อางอิงในการชำระ

  • กำหนดวงเงินในการหักบัญชี หรือ ไมกำหนดได

  • เลือก การแจงผลโดยอีเมลได โดยเลือก Tick box และกรอกอีเมล

  • ระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได

  • ตรวจสอบ / ปรับปรุง ขอมูลท่ีอยูของตนเอง

 7.3  เลือก ตกลง หลังกรอกขอมูลเสร็จ

8. ตรวจสอบขอมูลท่ีบันทึก ถาถูกตอง 

9. เลือก พิมพผลการหักบัญชีอัตโนมัติ ไวเปนหลักฐาน

ผาน KTB Online
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ชองทางการใชบริการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ของธนาคารไทยพาณิชย

1.สอดบัตร ATM / ใสรหัส ATM 

2. เลือก  อ่ืนๆ

3. เลือก  สมัครบริการ

4. เลือก  สมัครบริการ / ตรวจสอบขอมูลเครดิต (NCB)

5. เลือก  หักบัญชีอัตโนมัติ

6. เลือก  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย

7. เลือก  อ่ืนๆ

8. ใสขอมูลบริษัท COMP CODE 4 หลัก 9154 เลือก ถูกตอง

9. ระบุเลขที่อางอิง 

 Customer No. :  ระบุเลขบัตรประชาชน เลือก ถูกตอง

 REFERENCE NO. :  ระบุเลขที่ผูถือหนวยลงทุน เลือก ถูกตอง

10. ตรวจสอบความถูกตองและยืนยันรายการ เลือก ยืนยัน

11. รับใบบันทึกรายการ เก็บไวเปนหลักฐาน

1. เขาสูเว็บไซตของธนาคาร http://www.scbeasy.com

2. ใส User ID และ Passwordเพ่ือ Login เขาสูระบบ 

3. เลือก สมัครบริการอ่ืน ๆ

4. เลือก สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

5. เลือก Add เพ่ือสมัครใหม

6. คนหาช่ือบริษัทโดยพิมพรหัส 9154 ในชอง Comp Code และคลิก Search
7. เลือก  ยอมรับเงื่อนไขการสมัครอัตโนมัติกอน  เลือก “Next” เพื่อสมัครใชบริการ

8. ระบุเลขที่อางอิง 

 Ref.1 “ระบุเลขบัตรประชาชน” เลือก ถูกตอง

 Ref.2 “ระบุเลขที่ผูถือหนวยลงทุนของทาน”

9. เลือก Next

10. กรอกรหัส OTP ที่ธนาคารสงใหตามหมายเลขโทรศัพทที่ปรากฎบนหนาจอ 

11. เลือก Confirm

12. พิมพเงื่อนไขการใชบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือ Save เปน Pdf. File เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการสมัครใชบริการ 

ผาน SCB Easy Net
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ชองทางการใชบริการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ของธนาคารกสิกรไทย

1. สอดบัตร ATM / ใสรหัส ATM 4 หลัก

2. เลือก  กองทุนรวม/สมัครบริการ/KMobile Banking/ อื่นๆ

3. เลือก  สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/ เปล่ียนบัญชี E-savings

4. เลือก  สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

5. เลือก  ระบุรหัสบริษัท

6. เลือกบัญชีที่ตองการสมัคร  ออมทรัพย

7. ใสรหัสบริษัท 5 หลัก  :  33842  เลือก  รหัสบริษัทถูกตอง

8. ใสระบุเลขที่อางอิง 
 Ref.1  : ระบุเลขบัตรประชาชน เลือก ถูกตอง 

9. เลือก ยืนยัน

10. อานเง่ือนไขและขอตกลงการใชบริการหักบัญชีอัตโนมัติ 

11. เลือก ยืนยันการทำรายการ

12. รับใบบันทึกรายการและเก็บไวเปนหลักฐาน

1. เขาสูเว็บไซตของธนาคาร http://www.kasikornbank.com

2. ใส User ID และ Passwordเพ่ือ Login เขาสูระบบ

3. เลือกเมนู สมัครบริการ

4. เลือกเมนูK-Direct Debit 

5. เลือก สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

6. เลือก สรางแบบฟอรม

7. เลือก ยอมรับขอกำหนดและเง่ือนไขการใหบริการ และกด ตกลง

8. กรอกขอมูลในชองที่มีเคร่ืองหมาย“ * ”

 • ตั้งชื่อแบบฟอรม

 • ประเภทบริการ เลือก หลักทรัพย กองทุน

 • เลือก บริษัท 7452728 : บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด

 • ระบุ เลขบัตรประชาชน

 • เลือกบัญชีที่ตองการหักอัตโนมัติ

 • กดตกลง

9. ตรวจสอบขอมูลที่บันทึก ถูกตองแลว

 เลือก รับรหัส OTP ทาง SMS ใส รหัส OTP ที่ไดรับทาง SMS เลือก ยืนยัน

10. ระบบแจงการสมัตรหักบัญชีอัตโนมัติเรียบรอย พิมพเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน

ผาน K-Cyber banking
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ชองทางการใชบริการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ของธนาคารทหารไทย

1. สอดบัตร กด PIN 4 หลัก และกดปุมบนสุดดานขวามือ

2. เลือก  ถามยอด / อื่นๆ

3. เลือก  บริการสมัตรหักบัญชีอัตโนมัติ

4. เลือก  สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

5. อานขอตกลงและเงื่อนไขในการสมัคร เลือก  ยืนยัน

6. เลือกบัญชี  บัญชีออมทรัพย

7. เลือก  หลักทรัพย / กองทุน

8. ระบุรหัสบริษัท (Company ID) 4 หลัก : 3938 บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 

9. เลือก ถูกตอง

10. ระบุรหัสลูกคา (หมายเลขอางอิง 1) เลขที่บัตรประชาชน เลือก ถูกตอง

11. ระบุรหัสลูกคา (หมายเลขอางอิง 2) เลขที่ผูถือหนวย เลือก ถูกตอง

12. ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก ยืนยัน

13. หนาจอแสดงการทานทำรายการเรียบรอย จบการทำรายการ เลือก ไมตองการ 

14. รับใบบันทึกรายการและเก็บไวเปนหลักฐาน

1. สอดบัตร ATM หรือ บัตรเดบิต  / ใสรหัสของบัตร และเลือกภาษา 

    (สำหรับบางบัตรท่ีสามารถเลือกได)

2. เลือก  สมัตรบริการ

3. เลือก  บริการหักบัญชีอัตโนมัติ อานเงื่อนไขการใชบริการ ถายอมรับ เลือก ตกลง

4. เลือก  ประเภทบัญชี : บัญชีสะสมทรัพย

5. เลือกวิธีคนหาบริษัทผูรับชำระ : ดวยรหัสบริษัท 5  หลัก 

6. ใสรหัส Comp Code : 00066 เลือก  ถกูตอง

7. ระบุ  Ref. No. 1 :  เลขที่บัตรประชาชน เลือก ถูกตอง

8. ระบุ  Ref. No. 2 :  เลขที่ผูถือหนวย เลือก ถูกตอง

9. ตรวจสอบขอมูลการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ถูกตอง เลือก ยืนยัน หนาจอ แจงวา

   ไดสมัตรบริการหักบัญชีอัตโนมัติแลว
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ชองทางการใชบริการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ของธนาคารกรุงเทพ

การสมัคร
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