
ธนาคารที่สามารถทำรายการชำระ Bill Payment ผ่านเครื่อง ATM ได้

ขั้นตอนการทำรายการ Bill Payment ผ่านเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

1. สอดบัตรที่ตู� ATM กด *รหัสประจำตัว 4 หลัก*
2. เลือกรายการ  "เติมเง�น  / ชำระเง�น / บาร�โค�ด"
3. เลือกรายการ "ชำระเง�น"
4. เลือกรายการ "ชำระเง�นเข�าบร�ษัทอื่น"
5. เลือกบัญชีที่ต�องการชำระเง�น (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
6. ระบุเลขที่บัญชีบร�ษัทที่ต�องการชำระ  "049-3-14453-6"
7. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล 
               ตรวจสอบความถูกต�องแล�วกดปุ�ม "ถูกต�อง"
8. ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระ ตามด�วยกดปุ�ม "ถูกต�อง"
9. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"

หมายเหตุ

กรณีต�างจังหวัด (โอนข�ามเขต) ชำระได�ไม�เกิน 500,000 บาท ต�อครั้ง กรณีลูกค�าโอนเง�นข�ามเขต 

เกินวงเง�นที่กำหนด ลูกค�าเป�นผู�รับผิดชอบค�าธรรมเนียมที่ทางธนาคารฯ เร�ยกเก็บ

1. สอดบัตรที่ตู� ATM กด *รหัสประจำตัว 4 หลัก*
2. เลือกรายการ  " ซื้อ  / ชำระเง�น / กองทุนรวม"
3. เลือกรายการ "อื่นๆ / ระบุรหัสบร�ษัท"
4. เลือกบัญชีที่ต�องการชำระเง�น (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
5. ใส�รหัสบร�ษัท (Comp Code) 5 หลัก "33810"
6. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล 
               ตรวจสอบความถูกต�องแล�วกดปุ�ม "หมายเลขถูกต�อง"
7. ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระ ตามด�วยกดปุ�ม "จำนวนเง�นถูกต�อง"
8. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยันการทำรายการ"

หมายเหตุ

กรณีต�างจังหวัด (โอนข�ามเขต) ชำระได�ไม�เกิน 400,000 บาท ต�อครั้ง กรณีลูกค�าโอนเง�นข�ามเขต 

เกินวงเง�นที่กำหนด ลูกค�าเป�นผู�รับผิดชอบค�าธรรมเนียมที่ทางธนาคารฯ เร�ยกเก็บ

1. สอดบัตรที่ตู� ATM กด *รหัสประจำตัว 4 หลัก*
2. เลือกรายการ  " ชำระเง�น  / เติมเง�นมือถือ / เติมเง�น Eassy Pass / อื่นๆ "
3. เลือกรายการ "ชำระเง�นด�วย Comp Code"
4. เลือกบัญชีที่ต�องการชำระเง�น (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
5. ระบุหมายเลข Comp Code ของบร�ษัท  "23402"
6. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 7 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล 
               ตรวจสอบความถูกต�องแล�วกดปุ�ม "ถูกต�อง"
7. ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระ ตามด�วยกดปุ�ม "ถูกต�อง"
8. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"

หมายเหตุ

กรณีต�างจังหวัด (โอนข�ามเขต) ชำระได�ไม�เกิน 1ล�านบาท ต�อครั้ง กรณีลูกค�าโอนเง�นข�ามเขต เกิน

วงเง�นที่กำหนด ลูกค�าเป�นผู�รับผิดชอบค�าธรรมเนียมที่ทางธนาคารฯ เร�ยกเก็บ

. สอดบัตรที่ตู� ATM กด *รหัสประจำตัว 4 หลัก*
2. เลือกรายการ  " ชำระค�าสินค�าและบร�การ "
3. เลือกรายการ "อื่นๆ" แล�วลือก "หลักทรัพย� / กองทุน"
4. ระบุหมายเลข Comp Code ของบร�ษัท  "2613"
5. เลือกบัญชีที่ต�องการชำระเง�น (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
6. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล 
               ตรวจสอบความถูกต�องแล�วกดปุ�ม "ถูกต�อง"
7. ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระ ตามด�วยกดปุ�ม "ถูกต�อง"
8. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"
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1. สอดบัตรที่ตู� ATM กด *รหัสประจำตัว*
2. เลือกรายการ  "บร�การอื่นๆ "
3. เลือกรายการ "ชำระค�าสินค�าและบร�การ"
4. ระบุหมายเลข Comp Code ของบร�ษัท  "3210"
5. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล 
               ตรวจสอบความถูกต�องแล�วกดปุ�ม "ถูกต�อง"
6. ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระ ตามด�วยกดปุ�ม "ถูกต�อง"
7. เลือกบัญชีที่ต�องการชำระเง�น (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
8. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"

1. สอดบัตรที่ตู�  ATM กด *รหัสประจำตัว*
2. เลือกรายการ  "อื่นๆ "
3. เลือกรายการ "ชำระค�า สินค�าและบร�การ"
4. เลือกรายการ  "ชำระเง�นด�วย Comp Code"
5. เลือกรายการ "อื่นๆ"
6. ระบุหมายเลข Comp Code ของบร�ษัท  "2044"
7. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล 
               ตรวจสอบความถูกต�องแล�วกดปุ�ม "หมายเลขถูกต�อง"
8. ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระ ตามด�วยกดปุ�ม "จำนวนเง�นถูกต�อง"
9. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยันการทำรายการ"

1. สอดบัตรที่ตู�  ATM กด *รหัสประจำตัว*
2. เลือกรายการ  "บร�การอื่นๆ "
3. เลือกรายการ "ชำระค�าบร�การ / เติมเง�นมือถือ "
4. เลือก  "ระบุรหัสบร�ษัท"
5. เลือกบัญชีที่ต�องการชำระเง�น (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
6. ระบุหมายเลข Comp Code   "5343" และกดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�าดังนี้ 
     6.1 ระบุรหัสบร�ษัท "5343"
     6.2 Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย�หร�อบัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
      (ใช� "จ�ด" (.) คั่นระหว�าง Ref 1 และ Ref 2 )
     6.3 Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียน
นิติบุคคล 
     6.4 ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการชำระแล�วกด "ถูกต�อง"
7. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"
หมายเหตุ

กรณีต�างจังหวัด (โอนข�ามเขต) ชำระได�ไม�เกิน 1ล�านบาท ต�อครั้ง กรณีลูกค�าโอนเง�นข�ามเขต เกิน

วงเง�นที่กำหนด ลูกค�าเป�นผู�รับผิดชอบค�าธรรมเนียมที่ทางธนาคารฯ เร�ยกเก็บ

1. สอดบัตรที่ตู�  ATM กด *รหัสประจำตัว*
2. เลือกรายการ  "การชำระเง�น / เติมเง�น "
3. เลือก "ระบุรหัสบร�ษัท "
4. ระบุ "3163" เพ�่อชำระ บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
    เพ�่อลูกค�า เลือก "ยืนยัน "
5. เลือกบัญชีของลูกค�าที่ต�องการชำระ (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
6. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล              
7. ระบุ จำนวนเง�น ที่ต�องการทำรายการ
8. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"

1. สอดบัตรที่ตู� ATM กด *รหัสประจำตัว*
2. เลือกรายการ  "การชำระบิล / ชำระด�วยบาร�โค�ต "
3. เลือกรายการ "สินค�าและบร�การอื่นๆ"
4. เลือกรายการ "ระบุเลขที่บัญชี / Comp Code  22225 "
5. เลือกบัญชีของลูกค�าที่ต�องการชำระ (กระแสรายวัน หร�อ ออมทรัพย�)
6. ระบุ "Comp Code 22225"  แล�วกด "ถูกต�อง"
7. กดหมายเลขอ�างอิงของลูกค�า ดังนี้ 
    Ref 1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย� หร�อ บัญชีอนุพันธ� 6 หลัก
    Ref 2. เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต�างด�าว / ทะเบียนนิติบุคคล      
8. ระบุ จำนวนเง�น ที่ต�องการทำรายการ 
9. ตรวจสอบความถูกต�อง และกดปุ�ม "ยืนยัน"
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