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

 
 
 

  

ธ.ทหารไทย 

1. ยงัไม่มบีรกิาร 

 

 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 2607 

 

 

 

ธ.กสิกรไทย 

1. บรกิาร K-Contact Center กดเบอร ์02-888-8888 

2. กด 3 บรกิารเตมิเงนิโทรศพัท์ โอนเงนิ ช าระเงนิ  

3. กด 2 บรกิารโอนเงนิและช าระเงนิ 

4. กดหมายเลขบญัชธีนาคาร หรอืหมายเลข 16 หลกับนบตัร ATM 

ตามดว้ย #  

5. กดรหสัประจ าตวั ตามดว้ย # 

6. กด 2 ช าระเงนิ 

7. กด 1 ช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 

8. กดเลขรหสับรษิทั Comp Code (5 หลกั: 50204) ตามด้วย # 

9. เลอืกบญัชทีี่ตอ้งการโอนออก กด 1 ช าระจากบญัชกีระแสรายวนั

กด 2 ช าระจากบญัชอีอมทรพัย์ 

10. กดรหสัอา้งองิที ่1 ดว้ยเลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์หุน้ หรอื

อนุพนัธ ์7 หลกัให้ถกูตอ้ง ตามด้วย # 

11. กดรหสัอา้งองิที ่2 ดว้ยเลขเลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกัให้

ถกูตอ้ง ตามดว้ย # 

12. กดจ านวนเงนิ รวมหน่วยสตางคต์ามด้วย # 

13. กด # เพื่อยนืยนัการท ารายการ หรอืกด 1 เพื่อเปลีย่นแปลง  

14. กด 2 เพื่อขอเอกสารเครื่องโทรสาร (ลกูค้าตอ้งโทรท ารายการ

จากเครื่องโทรสาร) 

 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 50204 

 

กรงุเทพฯ:     ไม่เกิน 500,000 บาท 

ต่างจงัหวดั:   ไม่เกิน 50,000 บาท 
 

 

Updated Date : 09/05/2016 

1. บรกิารบวัหลวงโฟนกดเบอร ์1333 หรอื 02-645-5555 

2. เลอืกภาษาไทย กด1 

3. กด 1 ท ารายการเกีย่วกบับญัช ี 

4. กด 3 เตมิเงนิมอืเงนิ และช าระเงนิ 

5. กดหมายเลขบนบตัร ATM และตามด้วยรหสัประจ าตวั 4 หลกั กด 

# 

6. กด 2 ช าระค่าสนิคา้/บรกิาร 

7. กดหมายเลยรหสับรษิทั Comp Code (5 หลกั: 50204) ตามดว้ย # 

8. กดหมายเลขประจ าตวัลกูคา้ครัง้ที่ 1 ดว้ยเลขทีบ่ญัชซีือ้ขาย

หลกัทรพัยห์ุ้น หรอือนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง ตามดว้ย #  

9. กดหมายเลขอา้งองิครัง้ที ่2 ด้วยเลขเลขที่บตัรประชาชน 13 หลกั

ใหถ้กูตอ้ง ตามดว้ย # 

10. เลอืกบญัชทีีต่อ้งการโอนออก โดยกด 1 บญัชสีะสมทรพัย์ กด2 

บญัชกีระแสรายวนั กด3 ระบุบญัชทีี่ตอ้งการ (กดเลขบญัช ี10 หลกั) 

11. กดจ านวนเงนิ รวมหน่วยสตางคต์ามด้วย # 

12. ระบบจะท าการทวนรายการทัง้หมด กด1 เพื่อยนืยนัรายการ 

13. กรณีท าผา่นเครื่องโทรสาร สามารถสัง่พมิพห์ลกัฐานการช าระเงนิ

จากเครื่องโทรสารไดท้นัท ี

ธ.กรงุเทพ 

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 

ต่างจงัหวดั:  ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 50204 

 

ธ.ไทยพาณิชย ์

1. บรกิารทางโทรศพัทก์ดเบอร ์02-777-7777 

2. กด 4 ช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิาร เตมิเงนิโทรศพัทม์อืถอื 

3. กดหมายเลขบนบตัร ATM 16 หลกั 

4. กดรหสับตัร ATM 4 หลกั 

5. กด 2 ช าระค่าสนิคา้ และบรการ  

6.ใส่หมายเลยรหสั Comp Code 10 หลกั     (10 หลกั: 

0383090619) ตามด้วย # 

7. ระบุเลขอา้งองิที ่1 (Customer No./Ref.1) เลขทีบ่ญัชซีือ้ขาย

หลกัทรพัยห์ุ้น หรอือนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง ตามดว้ย #  

8. ระบุเลขอา้งองิที ่2  (Reference No./Ref.2) เลขทีบ่ตัรประชาชน 

13 หลกั ตามดว้ย # 

9. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการฝาก/ช าระ ตามด้วย # 

10. ระบบจะท าการทวนรายการทัง้หมด กด1 เพื่อยนืยนัรายการ 

11. กรณีรบัเอกสารทางโทรสารกด 1 (กรณีใชบ้รกิารผา่น

เครื่องโทรสาร)  

   

 

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

 

ส าหรบัผ่านโทรศพัท ์ 

 


