
ธนาคารที่รับชําระ วันที่ / Date…........................................................

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

ช่ือ-สกุล  (Customer Name)…...................................................................................................................................................................................
เลขท่ีสมาชิกสหกรณ์ (Ref.1)

วัตถุประสงค์  (Ref.2) และ/หรือ

  101  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์   102  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ   103  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

่ ้

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

  104  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์   105  ฝากเพื่อระดมหุ้น  106  ชําระหนี้เงินกู้สามัญ (ชําระพิเศษ)

  107  ชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ชําระพิเศษ)   108  ชําระหนี้เงินกู้พิเศษ (ชําระพิเศษ)   109  ชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

  111  ชําระค่าประเมินหลักประกัน   112  ชําระค่าตรวจสอบหลักประกัน   113  ชําระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

  114  สมัครสมาชิกสมทบ   115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM   116  อ่ืนๆ

  202  เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ   204  เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์   205  เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

จํานวนเงินเป็นตัวเลข (บาท)

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

** ผู้ฝาก/ชําระเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ ทั้งสิ้น / รายการข้างต้นจะบันทึกรายการบัญชีย้อนหลังในวันทําการถัดไป

*** กรณีเลือกข้อ 116 (อื่นๆ)  ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีให้เลือก หรือโอนเพื่อหลายวัตถุประสงค์ต้องโทรศัพท์แจ้งวัตถุประสงค์มายังสหกรณ์ด้วย

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

ธนาคารที่รับชําระ วันที่ / Date…........................................................

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002

      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

ช่ือ-สกุล  (Customer Name)…...................................................................................................................................................................................
เลขท่ีสมาชิกสหกรณ์ (Ref.1)

วัตถุประสงค์  (Ref.2) และ/หรือ

  101  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์   102  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ   103  ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

104 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 105 ฝากเพื่อระดมห้น 106 ชําระหนี้เงินก้สามัญ (ชําระพิเศษ)

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002

      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

  104  ฝากเขาบญชออมทรพยอเนกประสงค   105  ฝากเพอระดมหุน  106  ชาระหนเงนกูสามญ (ชาระพเศษ)

  107  ชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ชําระพิเศษ)   108  ชําระหนี้เงินกู้พิเศษ (ชําระพิเศษ)   109  ชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

  111  ชําระค่าประเมินหลักประกัน   112  ชําระค่าตรวจสอบหลักประกัน   113  ชําระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

  114  สมัครสมาชิกสมทบ   115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM   116  อ่ืนๆ

  202  เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ   204  เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์   205  เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

จํานวนเงินเป็นตัวเลข (บาท)

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002

      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

** ผู้ฝาก/ชําระเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ ทั้งสิ้น / รายการข้างต้นจะบันทึกรายการบัญชีย้อนหลังในวันทําการถัดไป

*** กรณีเลือกข้อ 116 (อื่นๆ)  ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีให้เลือก หรือโอนเพื่อหลายวัตถุประสงค์ต้องโทรศัพท์แจ้งวัตถุประสงค์มายังสหกรณ์ด้วย

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002
      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก ท่ีช่อง Ref.2  ให้กรอกเลขที่บัญชี
สมาชิก (10 หลัก) ของท่านด้วย

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP CODE  7002

      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 053-3-00793-7

      บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต COMP CODE  5232

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

(Payment)
ใบแจ้งการรับชําระเงิน


