สําหรับสมาชิก

โปรดเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าํ ระเงิน

ตัวอย่ าง
สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค จํากัด
เพือ- เข้ าบัญชี สอ.กฟภ.

ใบแจ้ งการรับชําระเงิน (Payment)

สาขาธนาคารทีรับฝาก............. กฟภ. .............................. วันที / Date .....01 ก.ค. .......................
Service Code : PEACOOP
Tax ID 0994000201303

ธ. กรุ งไทย COM Code : 7028
ชือ-สกุลสมาชิก (Name) นายสหกรณ์ ออมทรัพย์
ธ. ทหารไทย COM Code : 585
Ref.1 : Cust. No. / เลขทีสมาชิก
1 2 3 4 5 6
ธ. กรุ งศรี อยุธยา บัญชี 12111131
รหัสวัตถุประสงค์
เลขทีบัญชี เงินฝากสหกรณ์ของสมาชิ ก 10 หลัก
ธ. ไทยพาณิ ชย์ บัญชี 3763002179 สาขา 1;2
Ref. 2
ธ. ธนชาต TAX.ID 700000000300
0 0 2 และ 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7
ธ. กรุ งเทพ Br. No. 917 (10/10) COM Code : 01303
เลขทีสัญญาเงินกู้ 8 หลัก
ธ. กสิ กรไทย บัญชี 1 GH1I3; ; เลือกเคาน์ เตอร์ ธนาคารทีช- ําระ

รหัสวัตถุประสงค์ ( Ref.2 ) 1 ใบ : 1 รายการ
004 ชําระหนีe เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
005 ชําระหนีe เงินกูส้ ามัญ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
006 ชําระหนีe เงินกูพ้ ิเศษ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)

001 เปิ ดบัญชี ใหม่ (เงินฝาก)
002 ฝากเงินเข้าบัญชี เงินฝาก (ระบุเลขบัญชี 10 หลัก)
003 ซืe อหุ้น (ส่ งสลิปเงินเดือนให้สหกรณ์ ระบุซeื อหุ้น)

จํานวนเงินตัวเลข

007 สมัครสมาชิ กสมทบ

กรอกเฉพาะการฝากเงินหรือชําระเงินกู้

10,000 บาท

รับเฉพาะเงินสด / Amount

จํานวนเงินตัวหนังสือ (
= หนึงหมืนบาทถ้วน =
* รายการรับชําระเงินข้ างต้ นสหกรณ์ จะบันทึกรายการย้ อนหลังให้ ในวันทําการถัดไป ติดต่ อ สหกรณ์ D-FGHI-JFDJ-K ต่ อ LID

)

ผูน้ าํ ส่ ง ..........นายสหกรณ์.................................... โทร ....081-2345678..................
ลายเซ็นต์เจ้าหน้าทีธนาคาร ........................................................
________________________________________________________________________________________

สําหรับธนาคาร

โปรดเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าํ ระเงิน

สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค จํากัด
เพือ- เข้ าบัญชี สอ.กฟภ.

ใบแจ้ งการรับชําระเงิน (Payment)

สาขาธนาคารทีรับฝาก............. กฟภ. .............................. วันที / Date .....01 ก.ค. .......................
Service Code : PEACOOP
Tax ID 0994000201303

ธ. กรุ งไทย COM Code : 7028
ธ. ทหารไทย COM Code : 585
ธ. กรุ งศรี อยุธยา บัญชี 12111131
ธ. ไทยพาณิ ชย์ บัญชี 3763002179 สาขา 1;2
ธ. ธนชาต TAX.ID 700000000300
ธ. กรุ งเทพ Br. No. 917 (10/10) COM Code : 01303
ธ. กสิ กรไทย บัญชี 1 GH1I3; ;

ชือ-สกุลสมาชิก (Name) นายสหกรณ์ ออมทรัพย์
Ref.1 : Cust. No. / เลขทีสมาชิก
รหัสวัตถุประสงค์

0 0 2

Ref. 2

1 2 3 4 5 6

เลขทีบัญชี เงินฝากสหกรณ์ของสมาชิ ก 10 หลัก
และ

0 0 1 1 2 3 4 5 6 7
เลขทีสัญญาเงินกู้ 8 หลัก

รหัสวัตถุประสงค์ ( Ref.2 ) 1 ใบ : 1 รายการ
001 เปิ ดบัญชี ใหม่ (เงินฝาก)
002 ฝากเงินเข้าบัญชี เงินฝาก (ระบุเลขบัญชี 10 หลัก)
003 ซืe อหุ้น (ส่ งสลิปเงินเดือนให้สหกรณ์ ระบุซeื อหุ้น)

จํานวนเงินตัวเลข

004 ชําระหนีe เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
005 ชําระหนีe เงินกูส้ ามัญ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
006 ชําระหนีe เงินกูพ้ ิเศษ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)

007 สมัครสมาชิ กสมทบ

รับเฉพาะเงินสด / Amount

10,000 บาท

จํานวนเงินตัวหนังสือ (
= หนึงหมืนบาทถ้วน =
* รายการรับชําระเงินข้ างต้ นสหกรณ์ จะบันทึกรายการย้ อนหลังให้ ในวันทําการถัดไป ติดต่ อ สหกรณ์ D-FGHI-JFDJ-K ต่ อ LID
ผูน้ าํ ส่ ง ..........นายสหกรณ์.................................... โทร ....081-2345678..................

ลายเซ็นต์เจ้าหน้าทีธนาคาร ........................................................

)

สําหรับสมาชิก

โปรดเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าํ ระเงิน

สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค จํากัด
เพือ- เข้ าบัญชี สอ.กฟภ.

ใบแจ้ งการรับชําระเงิน (Payment)

สาขาธนาคารทีรับฝาก.................................................... วันที / Date .................................................
Service Code : PEACOOP
Tax ID 0994000201303

ธ. กรุ งไทย COM Code : 7028
ธ. ทหารไทย COM Code : 585
ธ. กรุ งศรี อยุธยา บัญชี 12111131
ธ. ไทยพาณิ ชย์ บัญชี 3763002179 สาขา 1;2
ธ. ธนชาต TAX.ID 700000000300
ธ. กรุ งเทพ Br. No. 917 (10/10) COM Code : 01303
ธ. กสิ กรไทย บัญชี 1 GH1I3; ;

ชือ-สกุลสมาชิก (Name) .......................................................................................................
Ref.1 : Cust. No. / เลขทีสมาชิก
รหัสวัตถุประสงค์

เลขทีบัญชี เงินฝากสหกรณ์ของสมาชิ ก 10 หลัก
และ

Ref. 2

เลขทีสัญญาเงินกู้ 8 หลัก

รหัสวัตถุประสงค์ ( Ref.2 ) 1 ใบ : 1 รายการ
001 เปิ ดบัญชี ใหม่ (เงินฝาก)
002 ฝากเงินเข้าบัญชี เงินฝาก (ระบุเลขบัญชี 10 หลัก)
003 ซืe อหุ้น (ส่ งสลิปเงินเดือนให้สหกรณ์ ระบุซeื อหุ้น)

จํานวนเงินตัวเลข

004 ชําระหนีe เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
005 ชําระหนีe เงินกูส้ ามัญ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
006 ชําระหนีe เงินกูพ้ ิเศษ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)

007 สมัครสมาชิ กสมทบ

บาท

รับเฉพาะเงินสด / Amount

จํานวนเงินตัวหนังสือ (
* รายการรับชําระเงินข้ างต้ นสหกรณ์ จะบันทึกรายการย้ อนหลังให้ ในวันทําการถัดไป ติดต่ อ สหกรณ์ D-FGHI-JFDJ-K ต่ อ LID

)

ผูน้ าํ ส่ ง ................................................................. โทร ...........................................
ลายเซ็นต์เจ้าหน้าทีธนาคาร .....................................................
________________________________________________________________________________________

สําหรับธนาคาร

โปรดเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าํ ระเงิน

สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค จํากัด
ใบแจ้ งการรับชําระเงิน (Payment)
สาขาธนาคารทีรับฝาก.................................................... วันที / Date .................................................
เพือ- เข้ าบัญชี สอ.กฟภ.
ธ. กรุ งไทย COM Code : 7028
ธ. ทหารไทย COM Code : 585
ธ. กรุ งศรี อยุธยา บัญชี 12111131
ธ. ไทยพาณิ ชย์ บัญชี 3763002179 สาขา 1;2
ธ. ธนชาต TAX.ID 700000000300
ธ. กรุ งเทพ Br. No. 917 (10/10) COM Code : 01303
ธ. กสิ กรไทย บัญชี 1 GH1I3; ;

Service Code : PEACOOP

Tax ID 0994000201303

ชือ-สกุลสมาชิก (Name) ......................................................................................................
Ref.1 : Cust. No. / เลขทีสมาชิก
รหัสวัตถุประสงค์

เลขทีบัญชี เงินฝากสหกรณ์ของสมาชิ ก 10 หลัก
และ

Ref. 2

เลขทีสัญญาเงินกู้ 8 หลัก

รหัสวัตถุประสงค์ ( Ref.2 ) 1 ใบ : 1 รายการ
001
002
003

เปิ ดบัญชี ใหม่ (เงินฝาก)
ฝากเงินเข้าบัญชี เงินฝาก (ระบุเลขบัญชี 10 หลัก)
ซืe อหุ้น (ส่ งสลิปเงินเดือนให้สหกรณ์ ระบุซeื อหุ้น)

จํานวนเงินตัวเลข

004 ชําระหนีe เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
005 ชําระหนีe เงินกูส้ ามัญ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)
006 ชําระหนีe เงินกูพ้ ิเศษ (ระบุเลขทีสัญญา 8 หลัก)

007 สมัครสมาชิ กสมทบ

รับเฉพาะเงินสด / Amount

จํานวนเงินตัวหนังสือ (
* รายการรับชําระเงินข้ างต้ นสหกรณ์ จะบันทึกรายการย้ อนหลังให้ ในวันทําการถัดไป
ผูน้ าํ ส่ ง ................................................................. โทร ...........................................

บาท
)

ติดต่ อ สหกรณ์ D-FGHI-JFDJ-K ต่ อ LID
ลายเซ็นต์เจ้าหน้าทีธนาคาร .....................................................

