
 

ธนาคารหลัก "ฟรีค่าธรรมเนียนธนาคาร"
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) Comp Code: 32767 วันที่ (DATE) 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) Comp Code : 5241 ชือ่ลูกค้า/Name

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บญัชี 001-3-50435-2 (Bill Payment) Code 1/Ref. 1 
#REF!ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Comp Code: 00937 Service Code : Thaibond Code 1/Ref. 1 (เบอร์มือถือ เช่น 0812345678)Code 2/Ref. 2
#REF!ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) Comp Code: 99165

ธนาคารอ่ืน "จ่ายธรรมเนียมธนาคาร" เป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคาร Code 2/Ref. 2 (เลขทะเบยีนนติิบคุคล / เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ)ี

ช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ ค์าธรรมเนยีมไม่เกิน 5 บาท/รายการ

ช่องทางเคานเ์ตอร์สาขา ค่าธรรมเนยีมไม่เกิน 20 บาท/รายการ

ผู้รับเงิน

ผู้รับมอบอ านาจ

กรุณาน าเอกสารฉบบันี้เทา่นั้นไปช าระเงินได้ที่ธนาคารตามที่ระบไุด้ทกุสาขาทั่วประเทศ

Please bring this pay-in slip for making a payment by cash or cheque at any branch According to the bank specified 

ชือ่ผู้น าฝาก (Name)............................................................ โทร (Tel).....................................................

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ฝ่ายกฎระเบยีบและตรวจสอบ โทร. 0-2257-0357 ต่อ 550,555  โทรสาร. 0-2257-0355

For more information, Please contact Regulation and Inspection Department (RI) Tel. 0-2257-0357 ext. 550,555    Fax: 0-2257-0355
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ใบน าฝากเพ่ือช าระสนิค้าหรือบริการ /Bill Payment เพ่ือเข้าบัญชี สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ส าหรบัลูกค้า

       เชค็ / CHEQUE

จ านวนเงินเปน็ตวัอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

       เงินสด / CASH เลขทีเ่ชค็ / CHEQUE NO. ชือ่ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จ านวนเงิน / AMOUNT

จ านวนเงินเปน็ตวัอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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