ส่วนที่ 1 (สําหรับธนาคาร)

ใบนําฝากหรือชําระบริการ (Bill Payment)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ธนาคารกรุงไทย (KTB)



ข้อมูลสมาชิกและการทํารายการ
ชื่อ – สกุล สมาชิก ........................................................................................................

Com. Code : 7403

สาขาผู้รับฝาก

วันที่

Branch

Date

………………………………………..……….

เงินสด / Cash (บาท /baht.)

เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ / Ref.1
…………………………………….

รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2:
ผู้ทํารายการ

บาท/Baht.
จํานวนเงิน / Amount (บาท/Baht.)

จํานวนเงิน (ตัวเลข /Number):

เลขที่เช็ค / Cheque No.

:

ชื่อธนาคาร/Bank – สาขา / Branch

ผู้นําฝาก ................................................
เบอร์โทร ………………………………….……

จํานวนเป็นตัวอักษร
Amount in word

วันที่ .............../..................../...............
รหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณ์

รหัส

รายการ

รหัส

รายการ

รหัส

รายการ

รหัส

สําหรับธนาคาร

รายการ

001

ชําระหุ้นและหนี้รายเดือน

203

ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา

302

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

600

ค่าสมัครสมาชิกใหม่ สฌ.สอ.สธ.อด

002

ชําระรายการค้างชําระหรือติดลบ

204

ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

303

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

601

ชําระ ฌกส.สอ.สธ.อด

100

ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

205

ชําระหนี้เงินกู้ประกอบอาชีพเสริม

304

ฝากประจํา 12 เดือน

700

ชําระ สสธท. (ล้านที่ 1)

200

ชําระหนี้สามัญ/พัฒนา/รวมหนี้

206

ชําระหนี้เงินกู้ฐานะผู้ค้ําประกัน

400

ค่าเบี้ยประกันชีวิต(ประกันเงินกู้)

701

ชําระ กสธท. (ล้านที่ 2)

201

ชําระหนี้ฉุกเฉิน

300

ฝากเงินออมทรัพย์

401

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

702

ชําระ สส.ชสอ.

202

ชําระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

301

ฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

500

ค่าสมัครสมาชิกใหม่

703

ชําระ กองทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

…………………………………….…….
ผู้รับเงิน

หมายเหตุ : 1. รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2 คือรหัสที่สมาชิกที่ต้องทํารายการในตารางรหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณ์ด้านบนนี้
2. เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ Ref.1 เป็นตัวเลข 5 หลักเท่านั้น
** โปรดนําใบนําฝากนี้ไปชําระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ATM หรือ KTB Internet Banking) **

ส่วนที่ 1 (สําหรับสมาชิ ก)

ใบนําฝากหรือชําระบริการ (Bill Payment)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ธนาคารกรุงไทย (KTB)



ชื่อ – สกุล สมาชิก ........................................................................................................

Com. Code : 7403

สาขาผู้รับฝาก

วันที่

Branch

Date

………………………………………..……….

เงินสด / Cash (บาท /baht.)

ข้อมูลสมาชิกและการทํารายการ

เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ / Ref.1
…………………………………….

เลขที่เช็ค / Cheque No.

รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2:
บาท/Baht.
จํานวนเงิน / Amount (บาท/Baht.)

จํานวนเงิน (ตัวเลข /Number):

ชื่อธนาคาร/Bank – สาขา / Branch

ผู้นําฝาก ................................................
วันที่ .............../..................../...............

รหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณ์
รายการ

ผู้ทํารายการ
เบอร์โทร ………………………………….……

จํานวนเป็นตัวอักษร
Amount in word
รหัส

:

รหัส

รายการ

รหัส

รายการ

รหัส

รายการ

001

ชําระหุ้นและหนี้รายเดือน

203

ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา

302

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

600

002

ชําระรายการค้างชําระหรือติดลบ

204

ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

303

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

601

ชําระ ฌกส.สอ.สธ.อด

100

ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

205

ชําระหนี้เงินกู้ประกอบอาชีพเสริม

304

ฝากประจํา 12 เดือน

700

ชําระ สสธท. (ล้านที่ 1)

สําหรับธนาคาร

ค่าสมัครสมาชิกใหม่ สฌ.สอ.สธ.อด

200

ชําระหนี้สามัญ/พัฒนา/รวมหนี้

206

ชําระหนี้เงินกู้ฐานะผู้ค้ําประกัน

400

ค่าเบี้ยประกันชีวิต(ประกันเงินกู้)

701

ชําระ กสธท. (ล้านที่ 2)

201

ชําระหนี้ฉุกเฉิน

300

ฝากเงินออมทรัพย์

401

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

702

ชําระ สส.ชสอ.

202

ชําระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

301

ฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

500

ค่าสมัครสมาชิกใหม่

703

ชําระ กองทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

…………………………………….…….
ผู้รับเงิน

หมายเหตุ : 1. รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2 คือรหัสที่สมาชิกที่ต้องทํารายการในตารางรหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณ์ด้านบนนี้
2. เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ Ref.1 เป็นตัวเลข 5 หลักเท่านั้น
** โปรดนําใบนําฝากนี้ไปชําระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ATM หรือ KTB Internet Banking) **

