สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด

แบบฟอร์มการชําระเงิน (Bill Payment)

99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2104-4344 โทรสาร. 0-2104-4344 ต่อ 1333เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
www.postcatsavings.com เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0994000167326

รับเฉพาะเงินสด

ธนาคารทหารไทย (5 บาท)*
Comp code : 2326

วันที่/Date ………...……………………………………………… สาขา/Branch ……………………………………...………………………...…...........………................………

ธนาคารกรุงไทย (7 บาท)*
Comp code : 7177

ชื่อ-สกุล สมาชิก / ………………………………………………………………...………………………...……………………….........…………………………………………............

ธนาคารธนชาต (10 บาท)*
Comp code : H100
Service code : 8131

Ref.1

ชื่อ-สกุล ผู้นําฝาก / Depositor
โทรศัพท์ / Member Telephone No.

Member Name

เลขสมาชิก

ตัวเลข 6 หลัก เชน 123 ใหระบุ 000123

Ref.2

รหัสวัตถุประสงค์การชําระเงิน

Ref.3

รหัส Ref.2 (ดานลาง) กรณีเขาบัญชีเงินฝากของทานใน สอ.กสท ใหระบุเลขที่บัญชี 10 หลัก

เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

ใสเฉพาะตัวเลขไมตองมีเครื่องหมายขีด เชน 0812345678

* ผู้ฝาก/ชําระ เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอนเองทั้งหมด
รายการข้างต้นจะบันทึกรายการย้อนหลังในวันทําการถัดไป

รหัส Ref.2 วัตถุประสงค์การชําระเงิน – กรณีออมเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านเปิดไว้กับ สอ.กสท. ให้ระบุเลขทีบ่ ัญชี 10 หลัก เพิ่มเติม
100
101
200
201
202
203
204

ชําระใบเสร็จรายเดือน
ซื้อหุ้นพิเศษ
ชําระหนี้เงินกู้หุ้น
ชําระหนี้เงินกู้สามัญ
ชําระหนี้เงินกู้ซื้ออาวุธปืน
ชําระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ชําระหนี้เงินกู้โครงการอุทกภัย

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

205
206
207
208
209
300
301

ชําระหนี้เงินกู้โครงการเอนกประสงค์
ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้
ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา
ชําระหนี้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน(เร่งด่วน)
ชําระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจําเป็น
ชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

400 ชําระหนี้เงินกู้พิเศษ
500 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
501 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
502 ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจํา (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
503 ฝากเข้าบัญชีประจําสินเพิ่มพูน (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
504 ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
999 อื่น ๆ
จํานวนเงิน (ตัวเลข) / Amount (Numeric) ผู้รับเงิน / Teller

/ Amount (Letter)

ผู้รับมอบอํานาจ / Authorized
เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ไมตอง FAX สําเนาใบแจงการชําระมาที่ สอ.กสท.อีก

ดาวนโหลดแบบฟอรมที่ www.postcatsavings.com

Rev.2-255705
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รับเฉพาะเงินสด

ธนาคารทหารไทย (5 บาท)*
Comp code : 2326

วันที่/Date ………...……………………………………………… สาขา/Branch ……………………………………...………………………...…...........………................………

ธนาคารกรุงไทย (7 บาท)*
Comp code : 7177

ชื่อ-สกุล สมาชิก /……………………………………… …………………………...………………………...……………………….........…………………………………………............

ธนาคารธนชาต (10 บาท)*
Comp code : H100
Service code : 8131

Ref.1

ชื่อ-สกุล ผู้นําฝาก / Depositor
โทรศัพท์ / Telephone No.

Member Name

เลขสมาชิก

ตัวเลข 6 หลัก เชน 123 ใหระบุ 000123

Ref.2

รหัสวัตถุประสงค์การชําระเงิน

รหัส Ref.2 (ดานลาง) กรณีเขาบัญชีเงินฝากของทานใน สอ.กสท ใหระบุเลขที่บัญชี 10 หลัก

Ref.3

เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

ใสเฉพาะตัวเลขไมตองมีเครื่องหมายขีด เชน 0812345678

* ผู้ฝาก/ชําระ เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอนเองทั้งหมด
รายการข้างต้นจะบันทึกรายการย้อนหลังในวันทําการถัดไป

รหัส Ref.2 วัตถุประสงค์การชําระเงิน – กรณีออมเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านเปิดไว้กับ สอ.กสท. ให้ระบุเลขทีบ่ ัญชี 10 หลัก เพิ่มเติม
100
101
200
201
202
203
204

ชําระใบเสร็จรายเดือน
ซื้อหุ้นพิเศษ
ชําระหนี้เงินกู้หุ้น
ชําระหนี้เงินกู้สามัญ
ชําระหนี้เงินกู้ซื้ออาวุธปืน
ชําระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ชําระหนี้เงินกู้โครงการอุทกภัย

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

205
206
207
208
209
300
301

/ Amount (Letter)

ชําระหนี้เงินกู้โครงการเอนกประสงค์
ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้
ชําระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา
ชําระหนี้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน(เร่งด่วน)
ชําระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจําเป็น
ชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

400
500
501
502
503
504
999

ชําระหนี้เงินกู้พิเศษ
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจํา (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
ฝากเข้าบัญชีประจําสินเพิ่มพูน (ให้ระบุเลขบัญชีเงินฝาก)
ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
อื่น ๆ
จํานวนเงิน (ตัวเลข) / Amount (Numeric) ผู้รับเงิน / Teller
ผู้รับมอบอํานาจ / Authorized

เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ไมตอง FAX สําเนาใบแจงการชําระมาที่ สอ.กสท.อีก

ดาวนโหลดแบบฟอรมที่ www.postcatsavings.com

Rev.2-255705

คําแนะนําการใชใบแจงการรับชําระเงิน (Bill Payment)
1. สมาชิกที่ไดรับใบ Bill Payment ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
 กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ใหชัดเจน ในชอง ชื่อ – สกุล สมาชิก
 กรอกเลขสมาชิก ในชอง (Ref1.) โดยใสเลขศูนยนําหนาใหครบทั้ง 6 หลัก
 กรอกรหัสวัตถุประสงคการชําระเงิน ในชอง (Ref.2) หากตองการฝากเงินเขาบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ใหระบุเลขบัญชีเพิ่มเติม
 กรอกเบอรโทรศัพทของสมาชิก ในชอง (Ref.3) เมื่อมีปญหาสหกรณจะไดติดตอกลับได
 กรอกจํานวนเงิน เปนตัวเลข และเปนตัวอักษร ในชองวาง
2. สมาชิกนําใบ Bill Payment ไปชําระเงินไดที่เคานเตอรของธนาคารตามที่ระบุไว ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารจะออกสําเนาใบ Pay in Slip พรอมประทับตราการชําระ ใหสมาชิกเก็บไวเปนหลักฐาน โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก,
จํานวนเงิน, และวัตถุประสงคการชําระเงินใหถูกตอง
4. แบบฟอรม 1 ใบ ชําระตอ 1 รายการเทานั้น
5. สมาชิกสามารถชําระผานเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแตละธนาคาร โดยเลือกรายการเปนชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
และระบุ Comp Code ของแตละธนาคาร ตามที่ระบุไวดานหนาใบ Bill Payment

**เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ไมตองสง Fax สําเนาใบแจงการชําระเงิน มาที่ สอ.กสท.**
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระเงินไดที่ www.postcatsavings.com
หรือขอรับไดที่สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
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