
คู่มือการใช้งาน 
‘บริการชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’ 

---------------------------------------
SMART AUTO PAY (TRUE BILL)

USERS MANUAL 



ขั้นตอนการสมัครบริการ (Subscription)

1. เลือกเมนู ‘บิลทรูของฉัน’ 2. กดตกลง หรือกดปิด เพ่ือไป
ที่หน้า ‘บิลทรูของฉัน’

5. เลือกรายการที่ต้องการ
สมัคร ‘บริการชําระค่าบริการ

บิลทรูอัตโนมัติ’

4. กดตกลง ยืนยันข้อกําหนดและ
เงื่อนไขในการใช้บริการ เพ่ือทํา

รายการต่อ

*สามารถกดอ่านรายละเอียด และ
เงื่อนไขของบริการเพ่ิมเติมได้ 

3. กดปุ่ม ‘ตัง้ค่าจ่ายอัตโนมัติ’

6. ตัง้วันทํารายการ 7. เลื่อนเพ่ือเลือกวันที่ต้องการ
ทํารายการชําระบิล

8. กดตกลงเพ่ือยืนยันและเพ่ือ
ทํารายการต่อ

**จะมีหน้าแจ้งเตือน ในกรณีที่
วันที่เลือกเป็นวัน ที่ 30 หรือ 31 

9. ตรวจสอบรายละเอียด แต่ละ
รายการ ที่ทําการสมัคร ‘บริการ
ชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’

และกดตกลง

10. การตัง้ค่า ‘บริการชําระค่า
บริการบิลทรูอัตโนมัติ’ สําเร็จ
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**หน้าแจ้งเตือน ในกรณีที่เลือก
วันต้องการทํารายการชําระบิล 

เป็นวันที่ 30 หรือ 31 

*หน้ารายละเอียด ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขในการใช้บริการ

รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Term and Condition)

หน้าจอแจ้งเตือนกรณีที่เลือกเป็นวัน ที่ 30 หรือ 31

คําถามที่พบบ่อย (FAQ)



กรณีที่เบอร์ไม่สามารถเลือกทํารายการได้ (Bill Cannot be Selected)

ในกรณีที่เบอร์ ได้มีการสมัครชําระอัตโนมัติ หรือบริการหักผ่าน Direct Debit ไว้อยู่แล้ว 
จะไม่สามารถเลือกทํารายการตัง้ค่า ‘บริการชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’ ได้ 

โดยหน้าจอ จะแสดงผลดังนี้

กดปุ่ม ‘ตัง้ค่าจ่ายอัตโนมัติ’

เบอร์ที่ไม่สามารถทํารายการได้ Checkbox 
จะแสดงผลเป็นสีเทา และไม่สามารถเลือก

ได้



ขั้นตอนการเปลี่ยนช่องทางชําระเงิน (Change Source of Fund or SOF)

1. กดปุ่ม ‘ตัง้ค่าจ่ายอัตโนมัติ’

2. เลือกเบอร์ที่ต้องการเปลี่ยน
ช่องทางชําระเงิน (SOF)

3. ตัง้วันทํารายการที่ต้องการ

4. กดปุ่ม ‘เปลี่ยน’

7. กดปุ่ม ‘ตกลง’ เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนช่องทางชําระเงิน  (SOF)

5. เลือกประเภทช่องทางชําระเงิน  
(SOF) ที่ต้องการ

6. เลือกเลขที่บัตรเครดิตที่ต้องการ 

(ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชําระเงินผ่าน
บัตรเครดิต ที่ผูกไว้กับบัญชี

ทรูมันนี่ วอลเล็ท)

8. การเปลี่ยนช่องทางชําระเงิน (SOF) เสร็จส้ิน 
โดยรายละเอียดจะแสดงบนหน้า ‘บิลทรูของฉัน’
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ขั้นตอนการเปลี่ยนวันที่ชําระเงิน (Change Payment Date)
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1. กดปุ่ม ‘ตัง้ค่าจ่ายอัตโนมัติ’

2. เลือกเบอร์ที่ต้องการเปลี่ยน
ช่องทางชําระเงิน  (SOF) 3. ตัง้วันทํารายการที่ต้องการ

4. เลื่อนเพ่ือเลือกวันที่ต้องการ
ทํารายการชําระบิล

5. กดตกลงเพ่ือยืนยันและเพ่ือ
ทํารายการต่อ

6. ตรวจสอบรายละเอียด แต่ละรายการ 
ที่ทําการสมัคร ‘บริการชําระค่าบริการบิลทรู

อัตโนมัติ’ และกดตกลง

7. การเปลี่ยนวันที่ชําระเงินเสร็จส้ิน
8. รายละเอียดจะแสดงบนหน้า 

‘บิลทรูของฉัน’



ขั้นตอนการเพ่ิมบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Add Credit / Debit Card)

1. กดปุ่ม ‘ตัง้ค่าจ่ายอัตโนมัติ’

2. เลือกรายการที่ต้องการสมัคร 
‘บริการชําระค่าบริการบิลทรู

อัตโนมัติ’
3. ตัง้วันทํารายการที่ต้องการ

4. กดปุ่ม ‘เปลี่ยน’
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7. กดปุ่ม ‘ตกลง’ เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนช่องทางชําระเงิน  (SOF)

5. เลือกประเภทช่องทางชําระเงิน  
(SOF) บัตรเครดิต/เดบิต

6. เลือก ‘Add  Credit/Debit Card’

8. การตัง้ค่า 
‘บริการชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’ ด้วย

บัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่เพ่ิมใหม่ สําเร็จ
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จ่ายบิลด้วยขั้นตอนปกติบนหน้า ‘บิลทรูของฉัน’  

ลูกค้าสามารถเลือกชําระบิลเบอร์ที่ได้มีการสมัคร ‘บริการชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’ ไว้แล้ว 
ด้วยขัน้ตอนการจ่ายบิลปกติบนหน้า ‘บิลทรูของฉัน’ ได้ ตามขัน้ตอน ดังนี้

1. เข้าเมนู ‘บิลทรูของฉัน’ 2. เลือกเบอร์ ที่ต้องการชําระ และ
กดปุ่ม ‘ชําระ’

3. เลือกช่องทางชําระเงิน  (SOF) 
ที่ต้องการ และกดปุ่ม ‘ยืนยัน’

4. จ่ายบิลสําเร็จ
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ขั้นตอนการยกเลิกบริการ (Unsubscription)                                                

1 2 3

1. เข้าเมนู ‘ฉัน’ 
และเลือกไปที่ ‘สมาร์ท ออโต้ เพย์’

(ตําแหน่งเมนู ‘ฉัน’ อยู่มุมขวา-ล่าง 
บนแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท)

2. เลือกรายการ ที่ต้องการยกเลิก‘บริการ
ชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’

3. ตรวจสอบเบอร์ และรายละเอียดของ
รายการที่ต้องการจะยกเลิกบริการอีกครัง้

และกดปุ่ม ‘ยกเลิกรายการ’ 

4

4. กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพ่ือยืนยันการ
ยกเลิกบริการ

5

5. การยกเลิก ‘บริการชําระค่าบริการ
บิลทรูอัตโนมัติ’ สําเร็จ



วิธีการตรวจสอบสถานะรายการทั้งหมด (Subscription Detail & Status)                                               

2

4 5

3

1. เข้าเมนู ‘ฉัน’ 
และเลือกไปที่ ‘สมาร์ท ออโต้ เพย์’

(ตําแหน่งเมนู ‘ฉัน’ อยู่มุมขวา-ล่าง 
บนแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท)

1

2. เลือก ‘ดูเพ่ิมเติม’ เพ่ือเรียกดูรายการ
เพ่ิมเติม

3. แสดงผลรายการทัง้หมด ที่ถูกตัง้ชําระด้วย 
‘บริการชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’ 

4. กดปุ่ม ‘รายการที่ถูกยกเลิก’ เพ่ือเรียกดู 
รายการที่เคยสมัคร

‘บริการชําระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ’ 
แต่ถูกยกเลิกไปแล้ว

5. แสดงรายละเอียดเบอร์ และข้อมูลของ
รายการที่ถูกยกเลิกบริการ



การแสดงผลกรณีที่เกิดความผิดพลาด (Error Case)                                            

แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบ แสดงเมื่อลูกค้ายังไม่เคยสมัคร

ใช้บริการ
แสดงข้อความสีแดงเมื่อบัตร

เครดิตหมดอายุ

แสดงเมื่อลูกค้ากดยกเลิกการ
สมัคร แต่ไม่สามารถทํารายการ

ยกเลิกได้
แสดงเมื่อลูกค้ากดปุ่ม `ยกเลิก` ใน
หน้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

แสดงเมื่อลูกค้าทําการสมัคร
บริการโดยที่ไม่ได้เลือกบิล

แสดงเมื่อลูกค้ากดปุ่ม `ถัดไป` 
โดยที่ไม่ได้เลือกวันที่ทํารายการ



ตัวอย่างการแสดงผลแจ้งเตือนการชําระบิลผ่านระบบ (Notification)                       

ข้อความแจ้งเตือน ก่อนวันชําระบิล 1 วัน ข้อความแจ้งเตือน กรณีชําระบิลสําเร็จ

ข้อความแจ้งเตือน 
กรณีชําระบิลไม่สําเร็จ 

(เลือกชําระผ่านเงินสดในทรูมันนี่ วอลเล็ท)

ข้อความแจ้งเตือน 
กรณีชําระบิลไม่สําเร็จ 

(เลือกชําระผ่านบัญชีธนาคาร 
ที่ผูกกับทรูมันนี่ วอลเล็ท)

ข้อความแจ้งเตือน 
กรณีชําระบิลไม่สําเร็จ 

(เลือกชําระผ่านบัตรเครดิต 
ที่ผูกกับทรูมันนี่ วอลเล็ท)


