
คู่มือการใช้บริการ Bill Payment เพ่ือช าระเงินกบั บล.ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 

  

 

1. เริม่ท ำรำยกำรหลงักดรหสั และเลอืกภำษำไทยเรยีบรอ้ย 

2. เลอืกรำยกำร “ช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร”  

 

3. เลอืก ”อื่นๆ”  

4. เลอืก “หลกัทรพัย/์กองทุน” 

 
5. ระบุรหสับรษิทัฯ “2607“ และกดถกูตอ้ง 

 
6. เลอืกบญัชทีี่ตอ้งกำรช ำระของลกูคำ้ ออมทรพัย ์หรอืกระแส

รำยวนั  

7. ระบุเลขอำ้งองิ 1  เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำย

หลกัทรพัยห์ุ้น หรอือนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง และกดถกูตอ้ง 

8. ระบุเลขอำ้งองิ 1   

หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื 10 หลกัและกดถกูตอ้ง 

9. ระบุจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรฝำก/ช ำระ และกดถกูตอ้ง 

10. ตรวจสอบขอ้มลู ใหถ้กูตอ้งก่อนกดปุ่มยนืยนั 

 
11. กดปุ่มยนืยนั รอรบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ Slip ATM  

 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 2607 

 

 

 

ธ.กสิกรไทย 

1. เริม่ท ำรำยกำรหลงักดรหสั และเลอืกภำษำไทยเรยีบรอ้ย 

2. กดปุ่ม “ซือ้/ช ำระเงนิ/กองทุนรวม”  

3. กดปุ่ม “อื่นๆ” (ระบุรหสั)” 

4. เลอืกบญัชทีี่ตอ้งกำรช ำระของลกูคำ้ ออมทรพัย ์หรอืกระแส

รำยวนั  

5. ใส่หมำยเลยรหสั Comp Code (5 หลกั: 50204)  

6. ระบุเลขในชอ่ง Ref.1 (รหสัอำ้งองิที ่1) เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำย

หลกัทรพัยห์ุ้น หรอือนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง และกด”หมำยเลข

ถกูตอ้ง” 

7. ระบุเลขในชอ่ง Ref.2 (รหสัอำ้งองิที ่2)  

หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื 10 หลกัและกด”หมำยเลขถกูตอ้ง” 

8. ระบุจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรฝำก/ช ำระ และกด “จ ำนวนเงนิถกูตอ้ง” 

9. ตรวจสอบขอ้มลู ให้ถกูตอ้งก่อนกดปุ่มยนืยนักำรท ำรำยกำร  

10. กดปุ่ม “ยนืยนักำรท ำรำยกำร”รอรบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ Slip 

ATM 

 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 50204 

 

กรงุเทพฯ:     ไม่เกิน 500,000 บาท 

ต่างจงัหวดั:   ไม่เกิน 50,000 บาท 
 

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 

ต่างจงัหวดั:  ตามวงเงินของลกูค้า 
 

  

1. เริม่ท ำรำยกำรหลงักดรหสั และเลอืกภำษำไทยเรยีบรอ้ย 

2. กดเลอืกอื่นๆ (OTHER SERVICE)  

3. กดเลอืกรำยกำรช ำระเงนิดว้ย Comp Code 

 
4. เลอืกบญัชทีีจ่ะใชบ้รกิำร (บญัชขีองลกูคำ้) บญัชสีะสมทรพัย ์หรอื

บญัชกีระแสรำยวนั และกดถกูตอ้ง 

5. ใส่หมำยเลยรหสั Comp Code (5 หลกั: 50204) และกดถกูตอ้ง 

 
6. ระบุเลขในชอ่ง Ref.1 (เลขทีอ่ำ้งองิ) เลขที่บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์

หุน้ หรอือนุพนัธ ์7 หลกัใหถ้กูตอ้ง และกดถกูตอ้ง  

 
7. ระบุเลขในชอ่ง Ref.2 (เลขทีอ่ำ้งองิ)  

หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื 10 หลกัและกดถกูตอ้ง 

 
8. ระบุจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรฝำก/ช ำระ และกดถกูตอ้ง 

 
9. ตรวจสอบขอ้มลู ให้ถกูตอ้งก่อนกดปุ่มยนืยนั 

  

10.กดปุ่มยนืยนั  เสรจ็สิน้ข ัน้ตอน รบั Slip ATM 

ธ.กรงุเทพ 

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 

ต่างจงัหวดั:  ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 50204 

 

ธ.ไทยพาณิชย ์

1. เริม่ท ำรำยกำรหลงักดรหสั และเลอืกภำษำไทยเรยีบรอ้ย 

2. กดเลอืก “เตมิเงนิ/ช ำระเงนิ/บำรโ์คด้”  

3. กดเลอืก “ช ำระเงนิ”   

4. กดเลอืก “ช ำระเงนิเขำ้บรษิทัอื่นๆ” 

5. เลอืกบญัชทีี่ตอ้งกำรช ำระของลกูคำ้ เดนิสะพดั หรอืออมทรพัย์  

6.ใส่หมำยเลยรหสั Comp Code      

(10 หลกั: 0383090619) และกดถกูตอ้ง 
7. ระบุเลขอำ้งองิที ่1 (Customer No./Ref.1) เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำย

หลกัทรพัยห์ุ้น หรอือนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง และกดถกูตอ้ง 

8. ระบุเลขอำ้งองิที ่2  (Reference No./Ref.2) หมำยเลข

โทรศพัทม์อืถอื 10 หลกัและกดถกูตอ้ง 

9. ระบุจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรฝำก/ช ำระ และกดถกูตอ้ง 

10. ตรวจสอบขอ้มลู ใหถ้กูตอ้งก่อนกดปุ่มยนืยนักำรท ำรำยกำร  

  รอรบัหลกัฐำน

กำรช ำระเงนิ Slip ATM 

 

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 
ต่างจงัหวดั:   ไม่เกิน 600,000 บาท 
 
เลขท่ีบญัชี BILLER / COMP. CODE :  0383090619 

 

ส าหรบัเครื่อง ATM 

ธ.ทีเอ็มบีธนชาต
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