
สําหรับธนาคาร (Bank's Copy)

 

         

  เงนิสดเทา่น ั�น (Cash Only)

 

แบบฟอรม์การชาํระเงนิ / Pay-in Slip

�

สาขาผูร้บัฝาก
Deposit Branch

วนัที*
Date

 

ลายมอืชื*อเจา้หนา้ที*ธนาคาร / Authorized Signature

วธิกีารชาํระเงนิ
1. กรอกแบบฟอรม์การชําระเงนิ (กรณุาระบขุอ้มลูของทา่นสําหรับการอา้งองิในรหัสอา้งองิ 1และ2)
2. ยื7นแบบฟอรม์นี9ใหก้บัธนาคารพรอ้มการชําระดว้ยเงนิสดเทา่นั9น
3. เกบ็สําเนาแบบฟอรม์การชําระเงนิและสําเนาใบรับชําระเงนิ/ใบเสร็จรับเงนิจากธนาคาร เพื7อสง่ใหก้บับรษัิทฯ ไวเ้ป็น
หลักฐานในการโอนเงนิของทา่น

Payment Intruction
1. Complete the Pay-in Slip Form (please input your information for tracking in Reference no.1 and 2)
2. Submit to bank with your cash only
3. Keep a copy of the original Pay-in slip and a copy of Pay-in Slip receipt. These must be submitted to company and used to verify and 
track your payment.

จํานวนเงนิตวัอกัษร
Please write amount in word

ลายมอืชื*อเจา้หนา้ที*ธนาคาร / Authorized Signature

ชื*อผูน้าํฝาก (ภาษาองักฤษ)
(Depositor's Name in English)

โทรศพัท์
Telephone  (โปรดระบุ)

บมจ. ธนาคารกรงุศรอียธุยา         001-0-17824-5
BANK OF AYUDHAYA PCL.

 เพื*อเขา้บญัช ี Bank of America N.A. for Visa Fee Collection ชื*อลูกคา้ (ภาษาองักฤษ)
Customer Name  in English

Virtual 
Account ID
(Reference No.1)

CGI Reference No.
(Reference No.2)

สําหรับลกูคา้ (Customer's Copy)

 

         

  เงนิสดเทา่น ั�น (Cash Only)

แบบฟอรม์การชาํระเงนิ / Pay-in Slip   

�

สาขาผูร้บัฝาก
Deposit Branch

วนัที*
Date

ลายมอืชื*อเจา้หนา้ที*ธนาคาร / Authorized Signature

ชื*อผูน้าํฝาก (ภาษาองักฤษ)
(Depositor's Name in English)

โทรศพัท์
Telephone  (โปรดระบุ)

วธิกีารชาํระเงนิ
1. กรอกแบบฟอรม์การชําระเงนิ (กรณุาระบขุอ้มลูของทา่นสําหรับการอา้งองิในรหัสอา้งองิ 1และ2)
2. ยื7นแบบฟอรม์นี9ใหก้บัธนาคารพรอ้มการชําระดว้ยเงนิสดเทา่นั9น
3. เกบ็สําเนาแบบฟอรม์การชําระเงนิและสําเนาใบรับชําระเงนิ/ใบเสร็จรับเงนิจากธนาคาร เพื7อสง่ใหก้บับรษัิทฯ ไวเ้ป็น
หลักฐานในการโอนเงนิของทา่น

Payment Intruction
1. Complete the Pay-in Slip Form (please input your information for tracking in Reference no.1 and 2)
2. Submit to bank with your cash only
3. Keep a copy of the original Pay-in slip and a copy of Pay-in Slip receipt. These must be submitted to company and used to verify and track your 
payment.

วธิกีารชาํระเงนิ
1. กรอกแบบฟอรม์การชําระเงนิ (กรณุาระบขุอ้มลูของทา่นสําหรับการอา้งองิในรหัสอา้งองิ 1และ2)
2. ยื7นแบบฟอรม์นี9ใหก้บัธนาคารพรอ้มการชําระดว้ยเงนิสดเทา่นั9น
3. เกบ็สําเนาแบบฟอรม์การชําระเงนิและสําเนาใบรับชําระเงนิ/ใบเสร็จรับเงนิจากธนาคาร เพื7อสง่ใหก้บับรษัิทฯ ไวเ้ป็น
หลักฐานในการโอนเงนิของทา่น

Payment Intruction
1. Complete the Pay-in Slip Form (please input your information for tracking in Reference no.1 and 2)
2. Submit to bank with your cash only
3. Keep a copy of the original Pay-in slip and a copy of Pay-in Slip receipt. These must be submitted to company and used to verify and 
track your payment.

จํานวนเงนิตวัอกัษร
Please write amount in word

บมจ. ธนาคารกรงุศรอียธุยา         001-0-17824-5
BANK OF AYUDHAYA PCL.

 เพื*อเขา้บญัช ี Bank of America N.A. for Visa Fee Collection ชื*อลูกคา้ (ภาษาองักฤษ)
Customer Name in English

Virtual 
Account ID
(Reference No.1)

CGI Reference No.
(Reference No.2)


