สําหรับธนาคาร

ใบนําฝากพิเศษ (Special Pay-in Slip)

บริ ษัท กรุงเทพเหล็กกล้ า จํากัด

เพื'อเข้ าบัญชี

สาขาผู้รับฝาก ........................................
……………. วันที'/Date ………………………….............

บริ ษัท กรุงเทพเหล็กกล้ า จํากัด

ชื'อลูกค้ า
Customer Name
……………….…………………
…………………………............
รหัสลูกค้ า
Customer Code (Ref. 1) ………………….
……………….…………………………............

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
3101700930
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที'บญ
ั ชี 057-1-05939-8
บมจ. ธนาคารกรุงไทย Comp.Code: 3378
เลขที'บญ
ั ชี 000-6-07874-5
เงินสด (Cash)

เลขที'เช็ค (Cheque No.)

ใบแจ้ งหนี R / ใบวางบิล
Invoice No. / Bill No. (Ref. 2)
……………….…………………………............
ธนาคาร (Bank)
สาขา (Branch)
ลงวันที' (Cheque Date)

เช็ค (Cheque)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (Amount in Words)

จํานวนเงิน (Amount)

บาท (Baht) …………………..
………………….
…………………….
……………………
………………….
………………….
……………. ……………..…………………………............
เจ้ าหน้ าที'ธนาคาร
…………….. …………….. ……………………..
โทร................................................
……………. ……………. .....................................................................
……………. …………………………............
ผู้นําฝาก
กรุณานําเอกสารนีไ ปแจ้งชําระเงิ นทีธ นาคารตามทีก ําหนดด้านบน

สําหรับลูกค้า
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…………………………............
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เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
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บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที'บญ
ั ชี 057-1-05939-8
บมจ. ธนาคารกรุงไทย Comp.Code: 3378
เลขที'บญ
ั ชี 000-6-07874-5
เงินสด (Cash)

เลขที'เช็ค (Cheque No.)

ใบแจ้ งหนี R / ใบวางบิล
Invoice No. / Bill No. (Ref. 2)
……………….…………………………............
ธนาคาร (Bank)
สาขา (Branch)
ลงวันที' (Cheque Date)

เช็ค (Cheque)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (Amount in Words)

จํานวนเงิน (Amount)

บาท (Baht) …………………..
………………….
…………………….
……………………
………………….
………………….
……………. ……………..…………………………............
เจ้ าหน้ าที'ธนาคาร
…………….. …………….. ……………………..
โทร................................................
……………. ……………. .....................................................................
……………. …………………………............
ผู้นําฝาก
กรุณานําเอกสารนีไ ปแจ้งชําระเงิ นทีธ นาคารตามทีก ําหนดด้านบน

บริการรั บชําระค่ าสินค้ าและบริการผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร
ท่านสามารถชําระค่าสินค้ าและบริการด้ วย เงินสดหรื อเช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย และ ธ. กรุงไทย ทุกสาขาทัวประเทศ ตามวิธีการต่อไปนี R
1
2
3
4
5
6

กรอกวันที'นําฝาก และสาขาผู้รับฝาก ในชุดแจ้ งการชําระเงินที'บริษัท จัดให้ ทงั R 2 ฉบับ ( 1 ชุดแจ้ งการชําระเงินมี 2 ฉบับ )
กรอกชื'อลูกค้ า , Ref.1 (หมายถึงรหัสลูกค้ า) , Ref. 2 ( หมายถึงเลขที'ใบแจ้ งหนี R หรื อ ใบวางบิล) ให้ ครบถ้ วน
ระบุจํานวนเงินที'จะชําระทังตั
R วเลข และตัวอักษร (กรณีชําระด้ วยเช็ค ระบุเลขที'เช็ค ธนาคาร สาขา และ วันที'เช็ค)
ยื'นชุดแจ้ งการชําระเงินทังR 2 ฉบับ พร้ อมทังเงิ
R นสดหรื อเช็ค ที'เคาน์เตอร์ รับฝากเงินของธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงไทย ได้ ทกุ สาขาทัว' ประเทศ
ธนาคารจะเก็บเอกสารใบสําหรับธนาคาร และประทับตราพร้ อมเซ็นชื'อลงบนเอกสารใบสําหรับลูกค้ า เพื'อมอบให้ ท่านเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
การชําระเงินที'สาขาของธนาคารถือเสมือนหนึง' ท่านได้ ชําระให้ แก่บริษัทโดยตรง

หมายเหตุ ใบนําฝากพิเศษนี Rใช้ เฉพาะชําระด้ วยเงินสดหรื อเช็คที'ครบกําหนดหรื อเกินกําหนดแล้ วเท่านันR
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