ประกาศ
การหยุดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว
เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารทุกท่าน
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ธนาคารกรุงเทพขอแจ้งหยุดให้บริการ
ที่สาขาบางแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น
รายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการ ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
- สาขาท่าเตียน 2
- สาขาอินเดีย เอ็มโพเรีย
่ ม
- สาขายอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
- สาขาถนนข้าวสาร
- สาขาอินทรา สแควร์
- สาขาโอเรียนเต็ล 2
- สาขาจี ทาวเวอร์
- สาขาเมโทร เวสต์ทาวน์ (กัลปพฤกษ์)
- สาขาถนนสีพ
่ ระยา
- สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา
- ถนนพระราม 2 กม.7
สมุทรปราการ
- สาขาบิก
๊ ซี ศรีนครินทร์

นนทบุรี
- สาขาบิก
๊ ซี ติวานนท์
ปทุมธานี
- สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ 2
- สาขามหาวิทยาลัยรังสิต (สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 เปิดให้บริการตามปกติ)
ประจวบคีรีขันธ์
- สาขาเทสโก้ โลตัส ปราณบุรี
ภูเก็ต
- สาขาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
- สาขาหาดละไม
ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง และบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร
รวมถึงสามารถใช้บริการฝาก/ถอนเงินสดได้ที่เทสโก้ โลตัส และ 7-Eleven ทุกสาขา
ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามเพิม
่ เติมได้ท่ี บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

Announcement
Suspension of services at some Bangkok Bank branches
Dear Value Customers,
Due to the spread of COVID-19, Bangkok Bank would like to inform you that we have temporarily
shut some branches from today or until further notice.
The branches that will be closed are as follows:
Bangkok
- Tha Tian 2 Branch
- India Emporium Branch
- Yodpiman River Walk Branch
- Khao San Road Branch
- Indra Square Branch
- Oriental 2 Branch
- G Tower Branch
- Metro West Town (Kalapapruek) Branch
- Si Phraya Road Branch
- Rama II Road Km.7 Branch
- Suan Sunandha Rajabhat University Branch
Samut Prakan
- Big C Srinakarin Branch
Nonthaburi

- Big C Tiwanon Branch
Pathum Thani
- Thailand Science Park 2 Branch
- Rangsit University Branch (Rangsit University 2 Branch services available as usual)
Prachuap Khiri Khan
- Tesco Lotus Pranburi Branch
Phuket
- Phuket International Airport Branch
Surat Thani
- Hadd Lamai Branch
You can still use our services at branches in the nearby areas or make transactions on our electronic
channels. Alternatively you can use cash deposit/withdrawal services at all Tesco Lotus branches and
7-Eleven stores.
We apologize for any inconvenience caused.
For more information, please call Bualuang Phone 1333 or 0 2645 5555
Announcement Date: April 12, 2021

