
ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) 

ส ำหรบัลูกค้ำ/For Custom
er 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  วนัที/่Date   สาขา/Branch 
999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์ ชัน้ 20 – 21  ชือ่/Name 
ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ID Card No. (Ref.1) 

       เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0107545000314  เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์/Trading Account No. (Ref.2)    

 

              ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) Comp Code: 35542            ธ.ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  Comp Code: 2523 

        ธ.กรุงเทพ จ ากดั )มหาชน( Service Code: KEST/Comp Code : 35544                ธ.ยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน)  BP Code : 2910 

         ธ.ไทยพาณชิย์ จ ากดั )มหาชน( เลขทีบ่ญัช ี049-3-14096-4 (Bill Payment) )ธุรกจิ(              ธ.ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Comp Code C100 / Service Code 3119 

        ธ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน )  Comp Code: 5320                ธ.ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  Service Code: MBKETBILL 

           ธ.กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  Comp Code: 21259                   ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  Comp Code: 2034 / Service Code MAYB 
ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount 

        เงนิสด / Cash        เชค็ / Cheque    
จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words)  

  กรุณาน าเอกสารฉบบันี้เทา่นัน้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ จ านวนเงนิทีช่ าระไดส้งูสดุ และคา่ธรรมเนยีมขา้มเขตขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคาร 
  Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above. The maximum payment amount and fee for across different regions payment are depended on 

each bank’s condition. 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  

 
 

ชือ่ผูน้ าฝาก (Deposited by)_______________________________    โทรศพัท์ (Telephone)_________________________________ 

 
 
ผูร้บัเงนิ____________________ 

 

 

 

 

 

 

ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) 

ส ำหรบัธนำคำร/For Bank 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)      วนัที/่Date    สาขา/Branch 
999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์  ชือ่/Name 
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ID Card No. (Ref.1) 

       เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0107545000314  เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์/Trading Account No. (Ref.2)     

 

              ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) Comp Code: 35542            ธ.ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  Comp Code: 2523 

        ธ.กรุงเทพ จ ากดั )มหาชน( Service Code: KEST/Comp Code : 35544                ธ.ยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน)  BP Code : 2910 

         ธ.ไทยพาณชิย์ จ ากดั )มหาชน( เลขทีบ่ญัช ี049-3-14096-4 (Bill Payment) )ธุรกจิ(              ธ.ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Comp Code C100 / Service Code 3119 

        ธ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน )  Comp Code: 5320                ธ.ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  Service Code: MBKETBILL 

           ธ.กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  Comp Code: 21259                   ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  Comp Code: 2034 / Service Code MAYB 
ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount 

        เงนิสด / Cash        เชค็ / Cheque    
จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words)  

  กรุณาน าเอกสารฉบบันี้เทา่นัน้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ จ านวนเงนิทีช่ าระไดส้งูสดุ และคา่ธรรมเนยีมขา้มเขตขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคาร 
  Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above. The maximum payment amount and fee for across different regions payment are depended on 

each bank’s condition. 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  

 
 

ชือ่ผูน้ าฝาก (Deposited by)_______________________________    โทรศพัท์ (Telephone)_________________________________ 

 
 
ผูร้บัเงนิ____________________ 

 


