
ชุดช ำระเงิน / PAY - IN - SLIP เพ่ือน ำเขำ้บญัชี

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) สำขำท่ีรับฝำก / Branch ___________________________ วนัท่ี / Date _______________________
SERVICE CODE : AEON  เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร  0107544000078

 ท่ีท  ำกำรไปรษณีย ์10 บำท/10 บำท (ไม่รวม VAT 7 % )  ธ.ทหำรไทยธนชำต (Comp. Code 803) 15 บำท/15 บำท  ธ.เพ่ือกำรเกษตร/Bank For Agriculture Code (AEON) 15 บำท/15 บำท

 เคำน์เตอร์เซอร์วิส 15 บำท/15 บำท  ธ.กรุงไทย (Comp. Code AEONHP) 15 บำท/20 บำท  ธ.กรุงศรีอยธุยำ เลขท่ีบญัชี 001-0-11884-8 (Payment Sys.) 15 บำท/30 บำท

 จุดช ำระเงิน เทสโก ้โลตสั 10 บำท ทัว่ประเทศ  ธ.ออมสิน (Comp. Code AEON)  15 บำท/15 บำท  ธ.ไทยพำณิชย ์เลขท่ีบญัชี 001-3-28881-7 (TR CODE 36 XX) 15 บำท/30 บำท

 จุดรับช ำระเงินทรูมนัน่ี  15 บำท / 15 บำท    ธ.กรุงเทพ BR.185 (Comp. Code 09651)  20 บำท/30 บำท  ธ.กสิกรไทย เลขท่ีบญัชี 049-1-09711-6 (TX CODE 1 XX 4) 15 บำท/30 บำท

 จุดรับช ำระเงินเอ็มเปย ์สเตชัน่ 12 บำท ทัว่ประเทศ

           ( โปรดกรอกหมายเลขบตัรเครดิต หรือ เลขทีส่ญัญาทีต้่องการช าระเงิน )

ช่ือลูกคำ้
Customer  Name

หมำยเลขบตัรเครดิต - - - เลขท่ีสญัญำ - - -
Card No. ( Ref No.1 ) Agreement No. (Ref. No. 1)

 ผูรั้บเงิน

 ผูรั้บมอบอ ำนำจ

     .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ช่ือลูกคำ้
Customer  Name

หมำยเลขบตัรเครดิต - - - เลขท่ีสญัญำ - - -
Card No. ( Ref No.1 ) Agreement No. (Ref. No. 1)

 ผูรั้บเงิน

 ผูรั้บมอบอ ำนำจ

อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงิน ณ ท่ีจ่ำยในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล / ต่ำงจงัหวดั    

ยอดเงินสด /Amount in Cash ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีธนำคำร

หมำยเลขเช็ค / Cheque No. เช็คลงวนัท่ี / Date ช่ือธนำคำร / Drawee Bank สำขำ / Branch จ ำนวนเงิน / Amount

โปรดเขียนจ ำนวนเงินเป็นตวัหนงัสือ/Please Write amount in words

ส ำหรับลูกคำ้ / For  Customer  Use Only
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388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์  ชัน้ 27 ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2665-0123

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

www.aeon.co.th
ทะเบียนเลขท่ี 0107544000078
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