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วิธีใชใบแจงการชําระเงิน
กรอกรายละเอียดใหครบถวน และเลือกวิธีการชําระเงินอยางใดอยางหนึ่ง
1. เงินสด ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารหรือจุดรับชําระเงินทุกสาขา
ทั่วประเทศที่ระบุไวในแบบฟอรม
2. เช็ค ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารทุกสาขาที่ระบุไว โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ตองเปนเช็คเรียกเก็บในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที่ชําระ
ยกเวน ธนาคารกสิกรไทย สาขาที่อยูนอกเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพฯ
ตองเปนเช็คของสาขาที่รับชําระเงินเทานั้น
2.2 เช็คสั่งจายในนาม ‘‘บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)’’ ขีดครอมเช็ค
ระบุ A/C PAYEE ONLY พรอมระบุชื่อผูเอาประกันภัย หรือเลขกรมธรรม
และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดดานหลังเช็ค
2.3 วันที่ระบุสั่งจายเช็คจะตองไมเกินกวาวันที่ชําระผานธนาคาร และนําสง
ธนาคารภายในกําหนดเวลารับเช็คของธนาคาร
2.4 จายชําระเช็ค 1 ฉบับ/1 ชุดใบแจงชําระเงิน
หมายเหตุ: กรุณาเก็บสําเนาแบบฟอรมการชําระเงินที่มีเจาหนาที่ลงนามไวเปนหลักฐาน

How to Use Pay-in Slip Form
Please fill out a pay-in slip form completely and choose one of the following means of
payment:
1. Cash payments at bank counters or points of payment per branches nationwide as
specified in the form.
2. Cheque payments at bank counters per branches nationwide as specified in the form
with the following conditions:
2.1 The cheques must be issued by branches in the same clearing area of
the receiving branches.
Exception: For Kasikorn Bank, the cheques issued by branches outside of
the Bangkok clearing area must be those of the receiving branches only.
2.2 Please cross “A/C PAYEE ONLY” and make a cheque payable to
“Bangkok Insurance Public Company Limited.” Also, please identify
the insured’s name or policy number as well as telephone number on
the back of the cheque.
2.3 An issue date must not be after the date of payment made through the bank.
The cheque must be deposited at the bank within the bank’s cheque deposit
timeframe.
2.4 One pay-in slip form is for one cheque payment.
Remark: Please keep a copy of the pay-in slip form signed by the competent officer as
evidence.

ใบแจงชำระเง�น (PAY-IN SLIP)

ธ.กรุงเทพ BR. CODE 118
ธ.กรุงไทย (COMP.CODE BKIP)
ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขทีบ่ ญั ชี 040-003433-9 (PAYMENT SYS)
ธ.กสิกรไทย เลขทีบ่ ญั ชี 001-1-27737-3 (TX. CODE 1XX4)
ธ.ทหารไทยธนชาต (COMP.CODE 127)
ธ.ไทยพาณิชย COMP.CODE 0038 (065.สีลม) (ธุรกิจ)
ธ.เพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.)

หมายเลขเช็ค/Chq. No
เงินสด/Cash

วันที่/Date
สาขาผูรับฝาก/Branch
ผูน ำฝาก/Depositor' Name
โทรศัพท/Telephone
SERVICE CODE: BKIP สำหรับธนาคารเพื่อเขาบัญชี บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ธ.แลนด แอนด เฮาส
ธ.ออมสิน (COMP.CODE BKIP)
จุดชำระเงินโลตัสทุกสาขา (เฉพาะเงินสด)
ที่ทำการไปรษณีย (รหัสบริการ 297)(เฉพาะเงินสด)
เคานเตอรเซอรวิส (เฉพาะเงินสด)
ทรูมันนี่ เอ็กเพลส และทรูพารเนอร
เพยสเตชัน่ เอไอเอส และเทเลวิช (เฉพาะเงินสด)

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อ-นามสกุลผูเอาประกันภัย
Insured Name
กรมธรรมเลขที่
Policy No./Ref. No.1
เลขที่อางอิง 2
Ref. No.2
ธนาคาร/สาขา/Drawee Bank/Branch

จํานวนเงินเปนตัวอักษร/Amount in words

กรุณาอานเงือ่ นไขการใชใบแจงการชําระเงิน และนําเอกสารทัง้ ฉบับไปยังเคานเตอรรบั ชําระเงินทีร่ ะบุทกุ สาขาทัว่ ประเทศ
ขอมูลการชําระเงินจะถูกสงกลับมายังบริษทั ฯ ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ า นชําระเงิน
Please bring a pay-in slip to any payment service provider on the list nationwide.
Your payment transaction will be sent back to us on the next business day
after the day of your payment.

สำหรับการชำระเงินผาน Mobile Banking ของทุกธนาคาร/For payment via mobile banking
กง-4-320-51-10

จํานวนเงิน/Amount สําหรับเจาหนาที่/For Officer

