
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ผูทํารายการ 

หมายเหต ุ:  1. รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2  คือรหัสที่สมาชิกทีต่องทํารายการในตารางรหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณดานบนนี ้
   2. เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ Ref.1 เปนตัวเลข 5 หลักเทานั้น 

** โปรดนําใบนําฝากนี้ไปชําระไดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (ATM หรือ KTB Internet Banking) ** 
 

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

  ธนาคารกรุงไทย (KTB)  Com. Code : 0168 
 


สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

ใบนําฝากหรือชําระบริการ (Bill Payment) 

      เงินสด / Cash (บาท /baht.) จํานวนเงนิ (ตัวเลข /Number):  บาท/Baht. 

     เลขที่เช็ค / Cheque No. ช่ือธนาคาร/Bank – สาขา / Branch จํานวนเงิน / Amount (บาท/Baht.) 

   

จํานวนเปนตัวอกัษร 
Amount in word 

 

 

 

 
  ผูนําฝาก ................................................ 

  เบอรโทร  ………………………………….…… 

  วันที่ .............../..................../............... 

รหัส รายการ รหัส รายการ รหัส รายการ รหัส รายการ 

001 ชําระหุนและหนี้รายเดือน 203 ชําระหนีเ้งินกูเพื่อการศึกษา 304 ฝากออมทรัพยเอนกประสงค 608 คาเบ้ียประกันอัคคีภัย 

002 ชําระรายการคางชําระหรือติดลบ 204 ชําระหนี้โครงการพิเศษ 305 ฝากออมทรัพยพิเศษเปยมสุข 612 คาสมัครสมาชิกใหม 

101 ซื้อหุนเพิ่มพิเศษ 300 ฝากเงินทุกประเภทท่ีมีอยู 306 ฝากออมทรัพยพิเศษพอเพียง 613 เงินสงเคราะหลวงหนา สสธท. 

200 ชําระหนี้ทุกประเภทท่ีมีอยู 301 ฝากเงินออมทรัพย 307 ฝากออมทรัพยคุมครองชีวิต 614 เงินสงเคราะหลวงหนากสธท. 

201 ชําระหนี้สามัญ/พิเศษ/พัฒนา 302 ฝากออมทรัพยพิเศษ 308 ฝากออมทรัพยสัจจะ 615 เงินสงเคราะหลวงหนา สส.ชสอ. 

202 ชําระหนี้ฉุกเฉิน 303 ฝากประจําตอเนื่อง 601 คาเบ้ียประกันชีวิต   

 

 
 
 
 
 

…………………………………….……. 
ผูรับเงิน 

สําหรับธนาคาร รหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณ 

สวนที่ 1 (สําหรับธนาคาร) 

สาขาผูรับฝาก 
Branch ………………………………………..………. 

วันที ่
Date      ……………………………………. 

เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ / Ref.1   :   

รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2: 

ขอมูลสมาชกิและการทํารายการ 

หมายเหต ุ:  1. รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2  คือรหัสที่สมาชิกทีต่องทํารายการในตารางรหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณดานบนนี ้
   2. เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ Ref.1 เปนตัวเลข 5 หลักเทานั้น 

** โปรดนําใบนําฝากนี้ไปชําระไดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (ATM หรือ KTB Internet Banking) ** 
 

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

  ธนาคารกรุงไทย (KTB)  Com. Code : 0168 
 


สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

ใบนําฝากหรือชําระบริการ (Bill Payment) 

      เงินสด / Cash (บาท /baht.) จํานวนเงนิ (ตัวเลข /Number):  บาท/Baht. 

     เลขที่เช็ค / Cheque No. ช่ือธนาคาร/Bank – สาขา / Branch จํานวนเงิน / Amount (บาท/Baht.) 

   

จํานวนเปนตัวอกัษร 
Amount in word 

 

 

 

 
  ผูนําฝาก ................................................ 

  เบอรโทร  ………………………………….…… 

  วันที่ .............../..................../............... 

รหัส รายการ รหัส รายการ รหัส รายการ รหัส รายการ 

001 ชําระหุนและหนี้รายเดือน 203 ชําระหนีเ้งินกูเพื่อการศึกษา 304 ฝากออมทรัพยเอนกประสงค 608 คาเบ้ียประกันอัคคีภัย 

002 ชําระรายการคางชําระหรือติดลบ 204 ชําระหนี้โครงการพิเศษ 305 ฝากออมทรัพยพิเศษเปยมสุข 612 คาสมัครสมาชิกใหม 

101 ซื้อหุนเพิ่มพิเศษ 300 ฝากเงินทุกประเภทท่ีมีอยู 306 ฝากออมทรัพยพิเศษพอเพียง 613 เงินสงเคราะหลวงหนา สสธท. 

200 ชําระหนี้ทุกประเภทท่ีมีอยู 301 ฝากเงินออมทรัพย 307 ฝากออมทรัพยคุมครองชีวิต 614 เงินสงเคราะหลวงหนากสธท. 

201 ชําระหนี้สามัญ/พิเศษ/พัฒนา 302 ฝากออมทรัพยพิเศษ 308 ฝากออมทรัพยสัจจะ 615 เงินสงเคราะหลวงหนา สส.ชสอ. 

202 ชําระหนี้ฉุกเฉิน 303 ฝากประจําตอเนื่อง 601 คาเบ้ียประกันชีวิต   

 

 
 
 
 
 

…………………………………….……. 
ผูรับเงิน 

สําหรับธนาคาร รหัสการทํารายการทางการเงินกับสหกรณ 

สวนที่ 1 (สําหรับสมาชิ ก) 

สาขาผูรับฝาก 
Branch ………………………………………..………. 

วันที ่
Date      ……………………………………. 

เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ / Ref.1   :  

รหัสทํารายการทางการเงิน / Ref.2: 

ขอมูลสมาชกิและการทํารายการ 

ผูทํารายการ 


