
 

                              ใบแจง้การรบัชําระเงนิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั                 (สว่นที� 1 สาํหรบัสมาชิก) 

เพื�อเขา้บญัชสีหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั สาขาธนาคารที�รบัฝาก.................................................วนัที�......................................................... 

          ธ.กรุงไทย COMP.CODE.0167  ในเขต/นอกเขตวงเงนิสูงสุด 100,000 บาท สว่นที�เกินวงเงนิคิดค่าธรรมเนียมเพิ�มรอ้ยละ 0.1 ของจาํนวนเงนิที�ชาํระ(สูงสุดไมเ่กิน 1,000 บาทต่อรายการ) 
          ธ.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) Com.Code H100 / Service Code 8157  ไมจ่าํกดัวงเงนิ 

ชื�อ – สกลุ (Name)............................................................................................................................โทร. .....................................................      

Ref.1:Cust.No./เลขประจาํตวัสมาชกิสหกรณ ์                                         (กรณีไมค่รบ 6 หลกัใหใ้ส่เลข 0 ขา้งหนา้)                 
                  รหสั                                        เลขที�บญัชเีงนิฝากสมาชกิสหกรณ ์            

Ref.2                        หรอื                                                                      (1 ใบ : 1 รายการ) 
 

รหสัวตัถปุระสงค ์(Ref.2) กรณีชําระหุน้/หนี� ระบรุหสัวตัถปุระสงค ์3 หลกั หรือกรณีฝากเงนิเขา้บญัชีของสมาชิกระบเุลขที�บญัชีเงนิฝากของสมาชิกสหกรณ์ 8 หลกั 

001  ชาํระหุน้/หนี� รายเดอืน          002  ซื�อหุน้ (กรณีพเิศษ)             003  ชาํระหนี� เงนิกูฉุ้กเฉิน (ฉ.ฉ.)      004  ชาํระหนี� เงนิกูส้ามญั ATM  

005  ชาํระหนี� เงนิกูส้ามญั(สท)        006  ชาํระหนี� เงนิกูส้วสัดกิาร(สอ)     007  ชาํระหนี� เงนิกูพ้เิศษ (พท)         008  ชาํระหนี�อื�น ๆ 

009  ชาํระค่าฌาปนกจิฯครูสตูล      010  ชาํระค่าฌาปนกจิฯครูไทย       011  ชาํระค่าฌาปนกจิฯชสอ.    

(จาํนวนเงนิที�เป็นตวัเลข)          รบัเฉพาะเงนิสด / Amount (บาท)   

จาํนวนเงนิที�เป็นตวัหนงัสอื (                                                                                                                        ) 
ผูฝ้าก/ชาํระเงนิ เป็นผูเ้สยีค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ ท ั�งสิ�นเอง / รายการขา้งตน้จะบนัทกึรายการบญัชยีอ้นหลงัในวนัทาํการถดัไป 

“แบบฟอรม์นี� ถา่ยสาํเนาใชไ้ด”้  ผูน้าํส่ง........................................................ โทร.......................................... ลายเซน็เจา้หนา้ที�ธนาคาร...................................... 

 
 

 

 

 

 

 

                              ใบแจง้การรบัชําระเงนิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั                 (สว่นที� 2 สาํหรบัธนาคาร) 

เพื�อเขา้บญัชสีหกรณอ์อมทรพัยค์รูสตูล จาํกดั สาขาธนาคารที�รบัฝาก.................................................วนัที�......................................................... 

          ธ.กรุงไทย COMP.CODE.0167  ในเขต/นอกเขตวงเงนิสูงสุด 100,000 บาท สว่นที�เกินวงเงนิคิดค่าธรรมเนียมเพิ�มรอ้ยละ 0.1 ของจาํนวนเงนิที�ชาํระ(สูงสุดไมเ่กิน 1,000 บาทต่อรายการ) 
          ธ.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) Com.Code H100 / Service Code 8157  ไมจ่าํกดัวงเงนิ 

ชื�อ – สกลุ (Name)............................................................................................................................โทร. .....................................................      

Ref.1:Cust.No./เลขประจาํตวัสมาชกิสหกรณ ์                                         (กรณีไมค่รบ 6 หลกัใหใ้ส่เลข 0 ขา้งหนา้)                 
                  รหสั                                        เลขที�บญัชเีงนิฝากสมาชกิสหกรณ ์            

Ref.2                        หรอื                                                                      (1 ใบ : 1 รายการ) 
 

รหสัวตัถปุระสงค ์(Ref.2) กรณีชําระหุน้/หนี� ระบรุหสัวตัถปุระสงค ์3 หลกั หรือกรณีฝากเงนิเขา้บญัชีของสมาชิกระบเุลขที�บญัชีเงนิฝากของสมาชิกสหกรณ์ 8 หลกั 

001  ชาํระหุน้/หนี� รายเดอืน          002  ซื�อหุน้ (กรณีพเิศษ)             003  ชาํระหนี� เงนิกูฉุ้กเฉิน (ฉ.ฉ.)      004  ชาํระหนี� เงนิกูส้ามญั ATM  

005  ชาํระหนี� เงนิกูส้ามญั(สท)        006  ชาํระหนี� เงนิกูส้วสัดกิาร(สอ)     007  ชาํระหนี� เงนิกูพ้เิศษ (พท)         008  ชาํระหนี�อื�น ๆ 

009  ชาํระค่าฌาปนกจิฯครูสตูล      010  ชาํระค่าฌาปนกจิฯครูไทย       011  ชาํระค่าฌาปนกจิฯชสอ.    

(จาํนวนเงนิที�เป็นตวัเลข)          รบัเฉพาะเงนิสด / Amount (บาท)   

จาํนวนเงนิที�เป็นตวัหนงัสอื (                                                                                                                        ) 
ผูฝ้าก/ชาํระเงนิ เป็นผูเ้สยีค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ ท ั�งสิ�นเอง / รายการขา้งตน้จะบนัทกึรายการบญัชยีอ้นหลงัในวนัทาํการถดัไป 

“แบบฟอรม์นี� ถา่ยสาํเนาใชไ้ด”้  ผูน้าํส่ง........................................................ โทร.......................................... ลายเซน็เจา้หนา้ที�ธนาคาร...................................... 

 

 

 

 

 

 



การใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ (PromotPay) 

1.  การใชบ้รกิารโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์(PromptPay)   

    1.1  สมาชกิสามารถเขา้สู่บรกิารโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยโ์ดยเขา้ผ่านช่องทางการใหบ้ริการทางอิเลก็ทรอนิกสข์องแต่ละ

ธนาคารที�เปิดใหบ้รกิาร เช่น ATM, Mobile Banking, Internet Banking และเลอืกเมนูการโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์

    1.2  หากสมาชกิยงัไมไ่ดส้มคัรใชช่้องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องแต่ละธนาคาร สมาชิกตอ้งทาํการสมคัรบริการกบับญัชีที�

จะใชโ้อนเงนิออกตามข ั�นตอนการสมคัรใชช่้องทางของแต่ละธนาคารตามปกติก่อน โดยสมาชิกไม่จาํเป็นตอ้งลงทะเบยีน

ผูกบญัชทีี�จะใชโ้อนเงนิออกกบับรกิารพรอ้มเพย ์  

    1.3  โปรดระมดัระวงั!!! หากสมาชิกเลอืกเมนูผดิ โดยไม่ไดเ้ลอืกเมนูพรอ้มเพยจ์ะตอ้งใชเ้งื�อนไขและค่าธรรมเนียม

ของบรกิารโอนเงนินั�นๆ ตามปกตซิึ�งอาจมรีาคาสูงกว่าบรกิารพรอ้มเพย ์  

    1.4  โปรดระมดัระวงั!!! บางธนาคารมบีรกิารโอนเงนิโดยการระบหุมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เพื�ออาํนวยความ สะดวก

ในการโอนเงนิภายในธนาคารเดียวกนัใหก้บัลูกคา้ ซึ�งไม่ใช่บริการพรอ้มเพยแ์ละหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืดงักล่าวเป็น

หมายเลขที�สมคัรใชบ้รกิาร Mobile Banking กบัแต่ละธนาคารที�อนุญาตใหร้บัเงนิโอนโดยระบุหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ไมใ่ช่บญัชทีี�สมคัรบรกิารพรอ้มเพย ์เพื�อใชเ้ป็นบญัชรีบัเงนิจากบรกิารพรอ้มเพย ์ 

2.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์ (สาํหรบัช่องทางอเิลก็ทรอนิกส)์   

    2.1  ช่องทางการโอนเงนิของแต่ละธนาคารมีวงเงนิสูงสุดที�โอนไดต่้อคร ั�งและต่อวนัที�แตกต่างกนั โดยผูโ้อนตอ้ง

ตดิต่อสอบถามกบัธนาคารที�เลอืกใชบ้รกิาร   

    2.2  ค่าธรรมเนียมการโอนต่อรายการของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกนั แต่ไมเ่กนิเพดานค่าธรรมเนียมดงันี�  
 

มลูค่าการโอน/รายการ ค่าธรรมเนียม/รายการ 

ไมเ่กนิ  5,000  บาท ฟร ี

มากกว่า  5,000 – 30,000  บาท ไมเ่กนิ 2 บาท 

มากกว่า  30,000 – 100,000  บาท ไมเ่กนิ 5 บาท 

มากกว่า  100,000 – วงเงนิสูงสุดที�กาํหนด * ไมเ่กนิ 10 บาท 

          * วงเงนิสูงสุดตามที�แต่ละธนาคารกาํหนด 

3.  แนวปฏบิตัเิพื�อโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยอ์ย่างถกูตอ้ง   

    3.1  ผูโ้อนตอ้งตรวจสอบชื�อ - นามสกลุ ผูร้บัโอน และจาํนวนเงนิที�ตอ้งการโอนทกุคร ั�ง ก่อนกดยนืยนัรายการโอน 

    3.2  ผูโ้อนตอ้งดูแลรกัษา username / password ของ Mobile Banking และ Internet Banking หรือบตัร 

ATM และรหสัผ่านเป็นอย่างด ีและไมเ่ปิดเผยใหผู้อ้ื�นทราบ   

    3.3  โปรดระมดัระวงั!!! หากระบบหน่วง หรือชา้ และม ีError ต่างๆ เกิดขึ�นในจงัหวะที�กดปุ่ มยนืยนั ผูโ้อนตอ้ง

ตรวจสอบก่อนว่ารายการที�เพิ�งทาํไปสาํเร็จหรือไม่ และมกีารตดัเงนิจากบญัชีตน้ทางไปแลว้หรือยงั โปรดหลกีเลี�ยงการ

โอนเงนิซํ �าทนัทโีดยไมไ่ดต้รวจสอบรายการ   

 

 



    3.4  แนวทางการแกไ้ขปญัหากรณีระบผูุร้บัโอนผดิ!!! 

          หากผูโ้อนไม่ไดต้รวจสอบ ชื�อ-นามสกุล ของผูร้บัโอนใหถู้กตอ้ง ส่งผลใหเ้งนิถูกโอนไปยงับุคคลอื�น ใหผู้โ้อน

ตดิต่อธนาคารที�เป็นบญัชตีน้ทางของตนเองเพื�อประสานไปยงัผูร้บัโอนที�เป็นบุคคลอื�น โดยธนาคารจะแจง้ผลการติดตาม

ใหลู้กคา้ทราบต่อไป   

    3.5  แนวทางการแกไ้ขปญัหากรณีใส่จาํนวนเงนิผดิ!!! 

          หากผูโ้อนไม่ไดต้รวจสอบจาํนวนเงนิใหถู้กตอ้ง และมกีารโอนจาํนวนเงนิผิด หรือมกีารโอนซํ�า ผูโ้อนสามารถ

ติดต่อผูร้บัโอนเพื�อแกไ้ขรายการโอนดว้ยตนเอง แต่หากผูร้บัโอนไม่ยินยอม สามารถติดต่อธนาคารที�เป็นบญัชีตน้ทาง

เพื�อช่วยประสานงาน โดยธนาคารจะแจง้ผลการตดิตามใหลู้กคา้ ทราบต่อไป  

          หมายเหตุ : กรณีโอนเงนิผิดบญัชีหรือผิดจาํนวน ธนาคารไม่สามารถหกัเงนิออกจากบญัชีปลายทางได ้ หาก

ไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของบญัชีก่อน ท ั�งนี�  หากธนาคารไม่สามารถติดต่อเจา้ของบญัชีปลายทางไดห้รือเจา้ของ

บญัชปีลายทางไมย่นิยอมคืนเงนิให ้ผูโ้อนจาํเป็นตอ้งแจง้ความดาํเนินคดกีบัเจา้ของบญัชปีลายทางต่อไป  

4.  การทราบผลการโอน และการแจง้ผลต่อผูร้บัโอนผ่านพรอ้มเพย ์  

    4.1  ตามปกตกิารโอนเงนิดว้ยพรอ้มเพย ์จะตดัเงนิจากบญัชผูีโ้อนเขา้สู่บญัชผูีร้บัโอนทนัท ี

    4.2  การแจง้หกับญัชขีองผูโ้อนผ่านพรอ้มเพย ์เป็นไปตามบรกิารของการใชช่้องทางอเิลก็ทรอนิกสน์ั�นๆ หรือตามการ

สมคัรใชบ้รกิารแจง้ความเคลื�อนไหวทางบญัชผี่าน SMS ของผูโ้อนตามปกต ิ  

    4.3  การแจง้ผลการรบัเงนิผ่านพรอ้มเพย ์ต่อผูร้บัโอนจะขึ�นกบัแต่ละธนาคาร นอกจากนี� หากผูร้บัโอนมกีารสมคัรใช ้

บรกิารแจง้ความเคลื�อนไหวทางบญัชผี่าน SMS กจ็ะไดร้บัการแจง้ตามปกต ิ  

    4.4  ขอ้ควรทราบกรณีไดร้บัเงนิเขา้บญัชีชา้!!! ในบางช่วงเวลา หากมผูีใ้ชบ้ริการโอนเงนิจาํนวนมากหรือระบบของ

ธนาคารปลายทางมขีอ้ขดัขอ้ง ผูร้บัอาจไดร้บัเงนิเขา้บญัชีล่าชา้กว่าปกติ ซึ�งหากผูร้บัโอนจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิเร่งด่วน ผูโ้อน

ตอ้งตดิต่อธนาคารตน้ทาง เพื�อประสานงานช่วยเหลอื   

    4.5  ขอ้ควรทราบกรณีไดร้บัเงนิที�ไม่ทราบผูโ้อน!!! หากไดร้บัเงนิเขา้บญัชีโดยไม่ทราบผูโ้อน ใหต้ิดต่อธนาคารที�มี

บญัชีอยู่ เพื�อใหธ้นาคารทาํการตรวจสอบขอ้มลูก่อน และหากไดร้บัการติดต่อจากผูโ้อนเงนิ อย่าทาํการโอนเงนิคืนเอง 

เนื�องจากอาจเป็นการหลอกลวง  

5.  ขอ้แนะนําในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์  

    5.1  ควรระมดัระวงัรกัษาอุปกรณ์ เช่น โทรศพัทม์อืถือ หรือ Mobile Device ที�ใชเ้ชื�อมต่อทาํธุรกรรมเกี�ยวกบั

ระบบพรอ้มเพยเ์ป็นอย่างด ีเพื�อไมใ่หผู้อ้ื�นเอาไปใชง้าน เช่นเดยีวกบัการดูแลบตัรเครดติหรอื บตัร ATM   

    5.2  ผูโ้อนเงนิควรเรยีนรู ้ศึกษา วธิกีารใชง้านอย่างปลอดภยั เช่น การตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กตอ้งก่อนการยนืยนัการ

โอนเงนิ และหม ั �นตรวจสอบเงนิในบญัช ีหรอืสมคัรบรกิารแจง้เตอืนยอดเงนิในบญัช ี  

    5.3  ควรมคีวามระมดัระวงัและรกัษาขอ้มลูความลบัของตนเอง เช่น 

          – ไมบ่อกรหสั Username / Password, วนั/เดอืน/ปีเกดิ, หมายเลขบตัรประชาชน, หมายเลข บญัชี กบัผูอ้ื�น 

หรอืเขยีนไวใ้นที�เปิดเผย  

          – ไมม่อบเอกสารสาํคญัส่วนตวั เช่น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ใหก้บับคุคลที�ไมรู่จ้กั  

          – หากพบความผิดปกติของสญัญาณโทรศพัทม์อืถือที�ใชร้บัรหสัหรือทาํธุรกรรมทางการเงิน ใหร้ีบติดต่อ

เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืทนัท ี



การชําระหุน้ , หนี�  หรอืโอนเงนิฝากเขา้บญัชีสหกรณ์ ผ่านธนาคารพาณิชย ์

          สมาชิกสามารถโอนเงนิผ่านธนาคารพาณิชย ์เพื�อการชาํระเงนิค่าหุน้ ค่าหนี�  หรือเพื�อฝากเงนิเขา้บญัชีเงนิฝาก

สหกรณไ์ด ้ดว้ยวธิดีงัต่อไปนี� 

1.  ผ่านระบบ พรอ้มเพย ์(PromptPay)  

    1.1  สหกรณเ์ปิดใชบ้รกิารระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั ชื�อบญัชี สหกรณ์ออมทรพัยค์รู

สตูล จาํกดั เลขอา้งองิคอื 0994000596014 

    1.2  การโอนผ่านระบบพรอ้มเพย ์สมาชิกสามารถทาํไดผ้่านช่องทางการใหบ้ริการทางอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร

พาณิชยท์ี�สมาชกิใชบ้รกิารอยู่ เช่น ATM , Mobile Banking , Internet Banking 

    1.3  หลงัจากการโอนเงินทุกคร ั�ง สมาชิกตอ้งโทรศพัทม์าแจง้ใหเ้จา้หน้าที�สหกรณ์ทราบว่าโอนเงินมาเพื�อ

วตัถปุระสงคใ์ด ที�เบอรโ์ทรศพัท ์ 0 7471 1933  หรอื  0 7477 2186 ต่อ 17  หรอื  09 0523 2282 

    1.4  สมาชกิจ่ายค่าธรรมเนียมตามแต่ธนาคารที�สมาชกิใชบ้รกิารในการโอน เป็นผูก้าํหนด   

2.  ผ่านระบบ Bill Payment  

    2.1  สมาชกิสามารถชาํระเงนิ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  และ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยใช ้

แบบฟอรม์ Payin Slip ที�สหกรณก์าํหนด (รบัแบบฟอรม์ไดท้ี�สหกรณ ์หรอืดาวโหลดไดท้ี� www.stt-coop.com) 

    2.2  สมาชิกไม่ตอ้งโทรศพัทม์าแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�สหกรณ์ทราบว่าไดท้าํการโอนเงนิเขา้มา เพราะทางธนาคารจะติดต่อ

กบัทางสหกรณเ์อง 

    2.3  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ 

          - ผ่านธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  รายการละ 10 บาท ในวงเงนิสูงสุด 100,000 บาท ส่วนที�เกินวงเงนิ

คิดค่าธรรมเนียมเพิ�มรอ้ยละ 0.1 ของจาํนวนเงนิที�ชาํระ  สูงสุดไมเ่กนิ 1,000 บาทต่อรายการ 

          - ผ่านธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  รายการละ 10 บาท ไมจ่าํกดัวงเงนิ     

 

   

 


