บริ ษัท ทีพไี อ คอนกรีต จำกัด

แบบฟอร์มชาระเงินทีธ่ นาคาร

(TPICO 1R-56)

ข้อแนะนา : การบริการรับชาระเงินค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
เพื่อความสะดวกในการชาระเงินค่าสินค้ าให้ กบั บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จากัด โปรดนาเงินสด หรือ เช็คไปชาระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่ระบุ
ไว้ ด้านหน้ า ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องส่งสาเนาชุดแจ้ งการชาระเงินนี้กลับมาที่บริษัท โดยปฏิบัติดังนี้
1. กรอกวันที่นาฝากเงินสด/เช็ค ในชุดแจ้ งการชาระเงิน (1 ชุดแจ้ งการชาระเงินมี 2 ส่วน,ส่วนที่ 1-สาหรับลูกค้ า, ส่วนที่2-สาหรับธนาคาร)
2. ยื่นชุดแจ้ งการชาระเงินทั้ง 2 ส่วน พร้ อมทั้งเงินสด/เช็ค อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 ชุดแจ้ งการชาระเงินที่เคาน์เตอร์รับฝากเงินของธนาคาร
3. กรณีจ่ายชาระด้วยเช็ค - กรุณาขีดคร่อมเฉพาะ A/C PAYEE ONLY บนเช็คของท่านและสั่งจ่าย "บจก.ทีพีไอ คอนกรีต"
- วันที่ระบุในเช็คจะต้ องไม่เกินกว่าวันที่จ่ายชาระฝากธนาคาร และนาส่งธนาคารภายในเวลากาหนดรับเช็คของธนาคาร
- จ่ายชาระด้ วยเช็ค 1 ใบต่อ 1 ชุดแจ้ งการชาระเงิน
สาหรับ ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย รับเช็คของทุกธนาคารเฉพาะที่อยู่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที่รับชาระเท่านั้น
- เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ และในการออกใบเสร็จรับเงิน
1) โปรดระบุเลขที่ใบแจ้ งหนี้/ใบเพิ่มหนี้/ใบสั่งซื้อ ฯลฯ ในช่ องเลขที่อ้างอิง (Ref.#2) โดยระบุเฉพาะตัวเลขได้ ไม่เกิน 12 หลัก (ถ้ ามี)
2) โปรดตรวจสอบชื่อร้ านค้ าและชื่อบัญชีผ้ รู ับชาระหลังการชาระเงินทุกครั้ง โดยขอรับเอกสาร/สาเนาชุดแจ้ งการชาระเงินที่ธนาคารลงนามและ
ประทับตรารับฝากเงิน เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ส่วนที่ 1 สาหรับลูกค้า
CUSTOMER's COPY

วันที่/Date .……../..…….../……………..
ชุดแจ้งการชาระเงินที่ธนาคาร

บมจ. ธ.กสิกรไทย (Comp.Code : 20019)
บมจ. ธ.กรุงไทย (Comp.Code : TPICO)

PAY-IN SLIP

SERVICE CODE : TPICO
ชื่อลูกค้ า/NAME …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
ประเภทการขาย/รหัสลูกค้ าCUS.No./Ref.#1
(6 หลัก)

บมจ. ธ.ยูโอบี [ BP TYPE 0220 ]
เลขที่อ้างอิง/Ref.#2 (ถ้ามี)
บมจ. ธ.ทหารไทย (Comp.Code : 2024)
บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย (Service Code :TPICO)
เช็คลงวันที/่ Date

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

(เฉพาะตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก)

ชื่อธนาคาร-สาขา/Drawee Bank-Branch

จานวนเงิน / Amount

เงินสด

จานวนเงินเป็ นตัวอักษร

บาท

Cash

Amount in words

Baht

สาหรับลูกค้า/FOR CUSTOMER

เพื่อเข้าบัญชี บริษทั ทีพไี อ คอนกรีต จากัด

สาขาธนาคารผู้รบั ฝาก …………………………………………………………………………………

สาหรับ : เจ้ าหน้ าที่ธนาคารผู้รับเงิน

**เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานาชุดแจ้ งการชาระเงินนี้เป็ นหลักฐานประกอบการชาระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขาทั่วประเทศ และโปรดระบุธนาคารที่ท่านชาระ

ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร
BANK's COPY

วันที่/Date .……../..…….../……………..
ชุดแจ้งการชาระเงินที่ธนาคาร

บมจ. ธ.กสิกรไทย
บมจ. ธ.กรุงไทย
บมจ. ธ.ยูโอบี

(Comp.Code : 20019)

(Comp.Code : TPICO)

PAY-IN SLIP

SERVICE CODE : TPICO
ชื่อลูกค้ า/NAME …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
ประเภทการขาย/รหัสลูกค้ าCUS.No./Ref.#1
(6 หลัก)

[ BP TYPE 0220 ]

เลขที่อ้างอิง/Ref.#2 (ถ้ามี)
บมจ. ธ.ทหารไทย (Comp.Code : 2024)
บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย (Service Code :TPICO)
หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที/่ Date

ชื่อธนาคาร-สาขา/Drawee Bank-Branch

(เฉพาะตัวเลขไม่เกิน 12 หลัก)

จานวนเงิน / Amount

เงินสด

จานวนเงินเป็ นตัวอักษร

บาท

Cash

Amount in words

Baht
สาหรับ : เจ้ าหน้ าที่ธนาคารผู้รับเงิน

**เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานาชุดแจ้ งการชาระเงินนี้เป็ นหลักฐานประกอบการชาระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขาทั่วประเทศ และโปรดระบุธนาคารที่ท่านชาระ
Revised Date : October 14, 2013

สาหรับธนาคาร/FOR BANK

เพื่อเข้าบัญชี บริษทั ทีพไี อ คอนกรีต จากัด

สาขาธนาคารผู้รบั ฝาก …………………………………………………………………………………

