
 
 

วนัที่ 9 มนีาคม 2558 

ธนาคาร มซิโูฮ  จาํกดั 

 

เรื่อง  ขอแจงเงื่อนไขการใหบรกิารเคลียริ่งเช็คของธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขาอีสเทิรนซีบอรด  จังหวัด ระยอง 

เรียน  ทานลูกคา 

 

     ธนาคารมซิูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ ขอแจงเงื่อนไขการใหบรกิารเคลียริ่งเช็คของธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขาอีสเทิรน 

ซีบอรด จังหวัด ระยอง เพื่อใหทานลูกคาไดใชบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว เปนประโยชนอยางสูงสุดตอธุรกิจของทาน 

   ดวยทางธนาคารฯ กําหนดใหใชระบบเคลียริ่งเช็คกลุมเดยีวกันทั้งที่สาขากรุงเทพฯ และ สาขาอีสเทิรนซีบอรด  

คือเปนระบบเคลียริ่งเช็คในเขตสํานักหกับญัชกีรุงเทพฯและปริมณฑล ดังนั้น 

 

             การนําฝากเช็คกรุงเทพฯและปริมณฑล (รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, อยุธยา, 

นครปฐม, บางเขตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา) เขาที่สาขาอีสเทิรนซีบอรด จังหวัด ระยอง จะถือเปนการเขาระบบ 

เคลียริ่งเช็คในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (เชนเดียวกับการฝากเช็คที่สาขากรุงเทพฯ) 

 

             การนําฝากเช็คตางจังหวัดอื่นรวมทั้งเช็คของเขตเคลียริ่งระยอง จะถือเปนการเขาระบบเคลียริ่งเช็คแบบขามเขต ซึ่งจะตองมี

คาใชจายในการเรียกเก็บ อัตราที่ธนาคารกําหนด (รอยละ 0.10 ตามมูลคาหนาเช็ค  รวมกับ 30 บาท ตอฉบับ)  

 

หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ  

02-638-0186   ธนาคารมซิูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ  

คุณมาโนช / คุณปนัดดา 

038-997-000  ธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขาอีสเทิรนซีบอรด 

 คุณกัญญา / คุณธารทิพย / คุณปยะฤทธิรงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
March 9, 2015 

Mizuho Bank, Ltd. 
 
 

Subject: To announce the Terms and Conditions of cheque clearing services at Mizuho Bank, Ltd. 

Eastern Seaboard Branch, Rayong Province 

 

Dear Valued Customers, 

 We, Mizuho Bangkok, Ltd. Bangkok Branch would like to announce the Terms and 

Conditions of cheque clearing services at Mizuho Bank, Ltd. Eastern Seaboard Branch, Rayong 

Province, for providing you with prompt and accurate service, which will be the most benefit to your 

business. 

 Since we designated to utilize the same cheque clearing group for both Bangkok Branch 

and  Eastern Seaboard Branch, which is cheque clearing system of Bangkok Clearing 

House, we would like to provide more information of our cheque clearing services at 

Mizuho Bank, Ltd. Eastern Seaboard Branch, Rayong Province as follows; 

 

 . For your depositing cheque of Bangkok Clearing Zone (including Samutprakan, 

Samutsakhon, Pathumthani, Nonthaburi, Ayutthaya, Nakhonpathom, some part of Chonburi and 

Chachoengsao) at Eastern Seaboard Branch, Rayong Province counter, we will treat as Bangkok 

Clearing Zone (which are as same as depositing at Bangkok Branch).  

 

  For your depositing cheque of Out of Bangkok Clearing Zone including Rayong Province, 

we will treat as Out Zone Clearing which will be subject to service charges and rate for cheque 

collection are specified by the bank (0.1 percent from value of the cheque plus 30 baht per cheque). 

 

  For more information please contact us as following details: 

  02-638-0186  Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch 

    Mr. Manoth / Ms. Panadda  

  038-997-000 Mizuho Bank, Ltd. Eastern Seaboard Rayong Branch 

    Ms. Kanya / Ms. Tarntip / Mr. Piyarittirong 

 
 

 
 
 



 
 

 

2015年 3 月 9日 

 株式会社みずほ銀行 

 

 

みずほ銀行バンコック支店イースタンシーボード出張所における小切手決済について 

 

お客様各位 

 

 みずほ銀行バンコック支店より、イースタンシーボード出張所における小切手決済

につきまして以下の通りご案内します。 

 

イースタンシーボード出張所での小切手交換につきましては、バンコック支店同様、

バンコク手形交換扱いとなります。そのため、バンコク手形交換管轄内（バンコク都、サム

ットプラカーン県、サムットサコーン県、パトゥムタニ県、ノンタブリ県、アユタヤ県、ナ

コンパトム県、チョンブリ県及びチャチェンサオ県の一部）で発行された小切手につきまし

ては、バンコック支店同様、交換手数料は発生しません。一方で、バンコク手形交換所管轄

外で発行された小切手につきましては、バンコック支店同様、交換手数料が発生します。（通

常、交換手数料は小切手額面価格の0.1パーセントに加え1件あたり30バーツとなります）。 

 

ご不明な点やご質問がございましたら、以下のご連絡先までお問い合わせ下さいます

ようお願い申し上げます。 

 

02-638-0186 みずほ銀行 バンコック支店 

  Mr. Manoth / Ms. Panadda 

038-997-000 みずほ銀行 バンコック支店イースタンシーボード出張所 
  Ms. Kanya / Ms. Tarntip / Mr. Piyarittirong 

 

 

 


