
ถาม – ตอบ ระบบชําระหนี ้ด้วย Barcode 
 
Q… การใช้งานระบบชําระหนี้ ดว้ย Barcode ใช้ไดก้บัเงนิทนุใด 

A… ขณะนี้จํากัดการใช้งานเฉพาะเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เท่าน้ัน (ASPL จะใช้ได้เฉพาะการกู้เงิน กพส. โดยใช้
สิทธิที่บริจาค ASPL ได้ตามกําหนด แต่ไม่รวมถึงการบริจาคเงิน ASPL และการจ่ายค่าธรรมเนียม ASPL ตาม
สัญญาบริจาค/สัญญาปรับโครงสร้างหน้ี) 

 

Q… สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณพ์ืน้ที่... โอนเงินคืนกรมฯ ใช้ระบบ Barcode ได้หรือไม่  

A… ไม่ได้ ให้ใช้วิธีการเดิมไปก่อน แต่อยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง คาดว่าจะสามารถทําได้ในอนาคต
อันใกล้น้ี 

 

Q… Spec ของเครื่อง Computer ที่จะใช้งานระบบมีอย่างไรบ้าง 

A… ระบบดังกล่าวทํางานแบบ On line ผ่าน website ดังน้ัน หาก Computer เคร่ืองใดสามารถใช้งาน 
Internet ได้ ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ (การเช่ือมต่อ Internet ผ่านมือถือสามารถทํางานได้) เพียงแต่มี
ข้อจํากัดว่า Browser หรือโปรแกรมที่ใช้งาน Internet ทีจ่ะทํางาน และพิมพ์ผลออกได้อย่างถูกต้อง คือ 

1. Internet Explorer ต้องเป็น version 7 ขึ้นไป  
2. ถ้าใช้ Internet Explorer ต้องเป็น version 6 ต้องลงชุดปรับเพ่ือให้เป็น version 7 ขึ้นไป 
3. FireFox  version 3.0 ขึ้นไป (ต้ัง  Shrink to fit Page Width ในเมนู File => Page Setup) 
4. Google Chrome  

           

Q… ถ้าสหกรณ์ไม่มีเครื่อง Computer หรือมีแต่เครื่อง Computer เสีย จะต้องทาํอย่างไร 

A… ระบบดังกล่าวทํางานผ่าน website ดังน้ัน หากที่ใดสามารถใช้งาน Internet และใช้โปรแกรม Browser 
ตามท่ีกําหนดในข้อก่อน ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ เช่น อบต., ร้าน Internet, สํานักงานสหกรณ์จังหวัด, หน่วย
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่.... แต่ทีส่ําคัญต้องสามารถพิมพ์ผลพิมพ์ออกได้ (หา้มพิมพ์ออกเป็นแฟ้มข้อมูลหรือรูปภาพ 
แล้วทําสําเนาสําหรับไปจัดพิมพ์ภายหลัง)  
 

Q… ต้องมีการลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมบ้าง 

A… โดยปกติไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมเพ่ิมเติม เว้นแต่ 
1. การแสดงผลทีห่น้าจอ “แบบการชําระหน้ี กพส. ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.” เมื่อใส่จํานวนเงินลงไปในช่อง

จํานวนเงินแล้ว พบว่าการแสดงไม่ถูกต้องเช่น จํานวนเงินที่เป็นตัวอักษรไม่ปรากฏ อาจต้องลงโปรแกรม 
Java โดยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://www.java.com/en/download/index.jsp  

2. การพิมพ์ผล ไม่อยู่ในหน้าเดียวกัน หรือผลผลพิมพ์ขาดด้านขวามือ ต้องปรับปรุงรุ่นของ IE หรือ 
เปลี่ยนไปใช้ Fire Fox หรือ Google Chrome 

http://www.java.com/en/download/index.jsp


Q… จะหา โปรแกรม Browser ทีต่้องการได้จากทีใ่ด 

A… ให้เข้าไปยงั web ข้างลา่งนี ้(การลง IE ใหม ่ให้เอา IE Version เก่าออกก่อน (Uninstall)) 

ก. IE 8 http://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-

73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe 
ข. IE 7 http://www.thailandcctv.com/Information.jsp?contentID=50 

หรือ http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx  (IE 7, IE 8 หรือ IE 9) 

ถ้า IE เป็น Version 7 ขึ้นไปแล้ว แต่ยังพิมพ์ข้อความด้านขวามือขาดหายไป/พิมพ์ “แบบการชาํระหน้ี กพส. ผาน

เคานเตอร ธ.ก.ส.” ไม่อยู่ในหน้าเดียว  ใหก้ําหนดขอบกระดาษ(Page setup) ให้พิมพ์ได้กว้าง/ยาว ที่สุดที่เท่าจะทําได้ 

  -  IE 7 ให้ เลือก File => Print Preview => เลือก Shrink-to-Fit 
  -  IE 8 ให้ เลือก File => Page Setup => ทําเคร่ืองหมายถูกที่ Enable Shrink-to-Fit 
   ถ้าชอบใช้ IE แต่ลง IE 8 ไม่ได้ ให้ทดลองลง IE 7 แทน 

ค. Google Chrome ใช้ได้ทุก Version ที่ http://www.google.co.th/chrome  
ง. Fire Fox แนะนําให้ใช้ Version 3.6 ขึ้นไป  http://www.mozilla.com/en-US/firefox/     

 แนะนําว่า Google Chrome สามารถติดต้ังและใชง้านได้ง่าย  
เพื่อการงานครั้งต่อ ๆ ไปเข้าสู่ website ได้ง่าย ให้บนัทึกไว้ที่ Bookmark 
 

Q… สามารถพมิพอ์อกทางเคร่ืองพิมพ์ชนดิใดไดบ้า้ง 

A… ระบบดังกล่าวสามารถพิมพ์ออกได้ทางเคร่ืองพิมพ์ทุกชนิดที่ต่อพ่วงกับเคร่ือง Computer เช่น DotMatrix,  
Inkjet, Laserjet ทั้งสีและขาวดํา แต่ใช้ไมไ่ด้กับเคร่ืองพิมพ์ชนิดความร้อน (Thermo) (ห้ามพิมพ์ออกเป็น
แฟ้มข้อมูล เพ่ือนําไปพิมพ์ในเครื่องอ่ืนหรือพิมพ์ซ้ํา) และไม่แนะนําให้จดหมายเลขใต้ Barcode ไปใช้งาน 
เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย และหากไม่แน่ใจว่าจะชําระวันที่เท่าใด หรือจาํนวนเงินที่จะชําระเป็น
เท่าใด ควรพิมพ์แบบฟอร์มเปล่า ๆ เพ่ือคํานวณดอกเบ้ียและค่าปรับให้เรียบร้อยก่อน จึงนําไปชําระเงินที ่
ธ.กส. สาขาใดก็ได้ 

 

Q… เม่ือเขา้ไปในหวัข้อ “ดสูญัญา” แล้วมีแตก่รอบว่าง ไม่มีข้อมูลสญัญา หรือมี แท่ง Barcode เพียงสั้น ๆ 
(ประมาณ 1.5 ซม.) เป็นเพราะเหตใุด และจะแก้ไขอยา่งไร 

A… 1. ในระยะน้ี สัญญาที่ชําระเสร็จสิ้นแล้ว ยังสามารถเลอืกหัวข้อ “ดูสัญญา” ได้ จึงเกิดเหตุข้างต้น ให้ปิด
หน้าจอดังกล่าว เพราะสัญญาที่หมดนี้แลว้ ไม่สามารถนําไปใช้ในการส่งชําระหน้ีได้อีก ในอนาคตจะ
ปรับปรุงระบบไม่ให้เลือกหัวขอ้ดังกล่าวได้อีก 

2. ให้เลือกเฉพาะสัญญาที่ยังส่งชําระหน้ีเสร็จสิ้น (ให้ระวังเน่ืองจากระบบยังไม่ตัดหน้ีอัตโนมัติ สัญญาที่ส่ง
ชําระหน้ีจนเสร็จสิ้นแล้ว ในหน้าจอของระบบ Barcode ยังอาจปรากฏว่ายังเป็นหน้ีที่ชําระหน้ีไม่เสร็จสิ้น
ไปอีก ประมาณ 1-2 เดือน เพราะจะปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบ Barcode ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง) 

http://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe
http://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe
http://www.thailandcctv.com/Information.jsp?contentID=50
http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
http://www.google.co.th/chrome
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/


Q… เม่ือพิมพป์รากฏว่าไม่เต็มหน้ากระดาษ เปน็เพราะเหตใุด และจะแก้ไขอย่างไร 

A… เกิดจาการต้ังค่าระยะขอบของกระดาษไม่ถูกต้อง ให้ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ได้กว้าง(มาก)ที่สดุ 
เท่าที่จะทําได้ (มีระยะขอบน้อยที่สุด) แต่ละเครื่องต้ังค่าไม่เท่ากัน จึงให้ต้ัง Left(ซ้าย) = O, Right(ขวา) = O, 
Top(บน) = O และ Bottom(ล่าง) = O เมื่อกดปุ่ม OK เคร่ืองจะต้ังให้เป็นค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ตัวอย่างด้านล่างเป็นการต้ังค่า IE 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q… Barcode ที่จะใช้ในการ Scan ต้องมีลักษณะอย่างไร 

A… 1. หมึกที่พิมพ์ ต้องสมํ่าเสมอ ไม่ซีดจาง  หรือจางเป็นส่วน ๆ 
2. แท่ง Barcode ต้องมีลักษณะเส้นคมไม่เบลอ (หมึกไม่เย้ิมหรือติดกันเป็นพรืด)  
3. Barcode ควรมีความยาวรวมประมาณ 7 - ๙ ซ.ม. (หากมีปัญหาดูเร่ืองการต้ังค่า) 
4. เป็นการพิมพ์ออกจากเคร่ืองพิมพ์โดยตรง ไม่ใช่รับจากการส่ง FAX การถ่ายเอกสาร/หรือสําเนา 

 

Q… การชําระหนี้ ด้วย Barcode จะต้องทาํอย่างไรบา้ง 

A… 1. ทุกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสร้าง Username และ Password ให้ 
 2. หากสหกรณ์ยังไม่ได้รับ ให้ขอรับได้ที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ที่ดูแลอยู ่
 3. เมื่อสหกรณ์ได้รับ Username และ Password แล้ว ให้เข้าไปที่ http://www.cdf-cpd.com เพ่ือ login 
 4. ให้สหกรณ์เลือกสัญญาที่ต้องการ แล้วพิมพ์แบบการชําระหน้ี กพส. ผา่นเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. 
 5. นําแบบการชําระหน้ี กพส. ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. พร้อมเงินไปชําระหนี้ที่ ธ.ก.ส. (ธ.ก.ส. อาจทาํรายการ

จากแบบฯ ที่พิมพ์ หรือ ใช้ใบรับชําระเงิน(สีนํ้าเงิน) ในการทํารายการ) 
 

Q… ถ้าไม่มี Username และ Password จะต้องทาํอย่างไร 

A… ให้ขอรับได้ที่สาํนักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ที่ดูแลอยู ่
 

Q… ถ้าเข้าระบบแล้วไม่พบสญัญาเงินกู้ กพส. ทีต่้องการ หรือพบว่าบางอย่างไม่ถูกต้องจะต้องทําอย่างไร 

A… ให้รีบแจ้งสํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ที่ดูแลอยู่ เพ่ือแจ้งให้กรมฯ ตรวจสอบ 
ฐานข้อมูล และเพ่ิม/แก้ไขข้อมูลให้ (จะมีการสร้างข้อมูลในระบบ เมื่อจังหวัดส่งสําเนาสัญญาให้ครบถ้วนแล้ว) 
สําหรับการชําระหน้ีให้ทําโดยวิธีเดิมไปก่อน 
 

Q… นําแบบฯ ทีพ่มิพ์ไป Scan แต่ ธ.ก.ส. แจ้งว่า Scan ไม่ได ้จะต้องทาํอย่างไร 

A… 1. Barcode ทีพ่ิมพต์อ้งชดัเจน หมึกสมํ่าเสมอ (เปลีย่นเครื่องพิมพ/์เปลี่ยนตลบัหมึก) และ แท่ง 
Barcode ทีพ่มิพค์วรมีความยาว 7-9 ซม. (IE/Java ถูกรุ่น และตั้งค่าการพมิพ์ Shrink to fit) 

2. ให้ทดลองพิมพ์จากเคร่ืองอ่ืน เพ่ือนําไป Scan ใหม ่
3. ให้ทดลองพิมพ์โดยลดความละเอียดในการพิมพ์ลง (สังเกตว่าแท่ง Barcode ไม่ติดกันเป็นป้ืน มีช่องว่าง) 

 

ทีใ่ช้ได ้  Barcode 
 
 

ทีใ่ช้ไม่ได ้  Barcode 
 
4. ถ้าไม่สะดวกในการพิมพ์ใหมอี่กครั้ง ให้ใช้วิธีการชําระแบบเดิมไปก่อน  

http://www.cdf-cpd.com/


Q… ยังสามารถใช้การชําระหนี้แบบเดิมได้อีกตอ่ไปหรือไม่ 

A… 1. การชําระหน้ีแบบเดิม ด้วยวิธี โอนเงินสด(ใบโอนสีเขียว) โอนผ่านระบบบาทเน็ต โอนผ่าน ATM ยังทําได้
ตามปกติ แต่วิธีเหล่าน้ันมีค่าใช้จ่ายสูง 

๒. หาก Scan ไม่ได้และไม่สะดวกท่ีจะพิมพ์ใหม่ หรือ ไมพ่บสหกรณ์/สญัญาที่จะส่งชําระ ให้ใช้การชําระ
แบบเดิมไปก่อน เพราะเมื่อจังหวัดส่งสําเนาสัญญาให้ครบถ้วนแล้ว จะมกีารเพ่ิมเติม/แก้ไขฐานข้อมูล และ
นําเข้าระบบเดือนละ 1 ครั้ง จึงอาจมีความล่าช้าไปบ้าง 

 

Q… ในการกรอกข้อมูลจํานวนเงนิพบปญัหา จะแก้ไขอย่างไร 

A… การกรอกจํานวนเงิน ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
1. เศษสตางค์ต้องเป็น 2 หลักเสมอ เช่น 12.10 
2. หน้าจุดทศนิยม ต้องมีตัวเลข  เช่น 0.01 
3. ตัวเลขมีเคร่ืองหมายคอมม่าหรือไม่ก็ได้ 
4. ตรวจสอบตัวหนังสือให้ตรงกับตัวเลขเสมอ 
 

Q… ผลพิมพเ์กนิ 1 หน้า หรือ ขาดด้านขวามือหายไป จะต้องทาํอย่างไร 

A… 1. ถ้า แท่ง Barcode ยังอยู่ในหน้าแรกครบถ้วน มีเพียง ข้อความ “สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2554” ไปอยู่ใน
หน้าที่ 2 กรณีน้ีไม่ต้องแก้ไข เพราะ Barcode ที่ออกมาใช้ได้ 

2. ลง IE 7 ขึ้นไป 
3. ใช้ Browser อ่ืน เชน่ Firefox , Google Chrome 
4. ตั้งค่าการพิมพใ์ห้เปน็ Shrink to Fit (การต้ังค่าดูในหัวข้อ Page set up หรือ Print Preview) 
 

Q… เมนูขึน้ไม่ครบ (ขาด “ออกจากระบบ”) จะต้องทาํอย่างไร 

A… ให้ตรวจดูการปรับต้ังค่าความละเอียดของหน้าจอ 
 

Q… พิมพข์้อความแล้วไม่ไปปรากฏในอีกกรอบ หรือจํานวนเงินทีเ่ปน็ตัวอักษรไม่ขึน้ จะต้องทาํอย่างไร 

A… ให้ลงโปรแกรม Java โดยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://www.java.com/en/download/index.jsp 
 

Q… เม่ือการชําระด้วยระบบ Barcode แล้ว สหกรณ์ยงัต้องส่งสําเนาใบนําฝากเงิน/ใบรบัชาํระเงนิ ใหก้รมฯ หรือไม่ 

A… 1. สําหรับการชําระด้วยระบบ Barcode ในระยะแรกน้ี สหกรณ์ยังต้องส่ง สําเนาใบรบัชําระเงนิ(สนี้ําเงิน)/
แบบฯ ใหก้รมฯ ใช้ประกอบการหักชําระหน้ีให้สหกรณ์ ต่อไปจะแจ้งยกเลิก เมื่อคณะกรรมการบริหาร 
กพส.เห็นสมควร 

๒. สําหรับการชําระด้วยระบบเดิม (การโอนเงินโดยใช้ใบนําฝากเงิน (สีเขียว)) นอกจากสหกรณ์จะเสยี
ค่าบริการแพงกว่าระบบ Barcode แล้ว สหกรณ์ยังต้องส่ง สําเนา ใบนําฝากเงิน(สีเขยีว) ใหก้รมฯ 
ตลอดไป 

http://www.java.com/en/download/index.jsp


Q… การชําระด้วยระบบ Barcode กรมฯ จะหกัหนี้ใหแ้ก่สหกรณใ์นวันใด และสหกรณ์จะรู้ได้อย่างไร 

A… กรมฯ จะหักชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์ ตามวันที่ ธ.ก.ส. ทํารายการรับเงินจากสหกรณ์  
1. ดูข้อมูลได้ที่ด้านบนของแบบฯ หรือ ใบรับชําระเงิน(สีนํ้าเงิน) สหกรณ์จะพบข้อมูล ทั้ง วันทีชํ่าระ 

ค่าธรรมเนียม จํานวนเงินที่ชําระ   
2. วันทําการถัดจากวันที่ชําระ หลัง 12.00 น. เป็นต้นไป สามารถเข้า www.cdf-cpd.com เม่ือ login แล้ว 

ให้ไปดูในหัวขอ้ “รายงานการชําระเงิน” แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่จําแนกว่าเป็นการชําระหน้ี ต้นเงินกู้ 
ดอกเบ้ีย และค่าปรับ อย่างละเท่าใด สหกรณ์ต้องรอการตอบรับชําระหน้ีจากกรมฯ (ในระยะแรกนี้
สหกรณ์ต้องส่งสําเนาใบรบัชาํระเงิน(สีน้าํเงิน)/แบบฯ ใหก้รมฯ ใชป้ระกอบการหักชําระหน้ีให้สหกรณ์) 

 

Q… ประโยชน์ของการชําระด้วยระบบ Barcode คืออะไร 

A… 1. ทําให้กรมฯ ทราบได้เร็วขึ้นว่าเป็นการชําระเงินของสหกรณ์ใดแมส้หกรณ์จะไม่ส่งหลักฐานการชําระเงิน  
               (ปัจจุบันยังต้องส่งเอกสาร แต่จะยกเลิกในภายหลัง) ทําให้สหกรณ์ได้รับการตอบหน้ีที่รวดเร็วขึ้น  

2. สหกรณ์เสียค่าใช้จ่ายในการโอนเงินชําระหน้ี กพส. น้อยลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลายสหกรณใ์ช้วิธีการ
ชําระผ่านระบบ บาทเน็ต ควรเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ี 

3. การโอนชําระเงินไม่เกิน 20 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  
4. ไม่เกิดปัญหาการโอนเงินชําระหน้ีเข้าผิดบัญชี เหมือนที่ผ่านมา 
5. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลดปัญหาติดตามสําเนาใบนําส่งเงินของสหกรณ์ 
6. ในเมนู “รายงานการชําระเงิน” สหกรณ์จังหวัด/สหกรณ์ สามารถตรวจสอบ ติดตามได้ว่าได้มีการชําระ

หน้ีไปเมื่อใด เป็นเงินเท่าใด เวลาประมาณ 12.00 น.” ของวันทําการถัดไป 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม http://webhost.cpd.go.th/cmsdocpd/download/coopfunds/โครงการชําระหน้ีเงินกู้ กพส.pdf  
 

Q… ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการชําระดว้ยระบบ Barcode แตกต่างจากเดิมอย่างไร 

A… ตาม “สัญญาบริการรับชําระหน้ี / บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร” ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. 
ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ได้กําหนดค่าบริการไว้ ดังน้ี 

 รายการ ค่าบริการเดิม ค่าบริการใหม่ 

1.ค่าคู่สายโอนเงิน  20 บาท/รายการ  ไม่คิดค่าบริการ  

2.ค่าธรรมเนียม(โอนเงินไม่เกิน 20 บาท/รายการ) 10 บาท/รายการ  ไม่คิดค่าบริการ  

3.ค่าธรรมเนียมโอนเงิน  10 บาททุกเงินโอน 10,000 บาท  10 บาท ทุกเงินโอน 100,000 บาท  

4.ค่าธรรมเนียมต่อรายการ  สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 500 บาท  

ชําระผ่าน ธ.ก.ส. ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ ยกเวน้ค่าบริการ 

 
 
 

http://webhost.cpd.go.th/cmsdocpd/download/coopfunds/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AA.pdf


Q… ระบบ Barcode สามารถชาํระเงินกู้ กพส.ด้วยเช็ค ไดห้รือไม่ 

A… ปัจจุบันรับเฉพาะเงินสดเท่าน้ัน เช็คไม่สามารถใช้การชําระหน้ีด้วยเช็ค ร่วมกับระบบ Barcode ได้ เพราะ
ชําระด้วยเช็คจะมีเง่ือนไขประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น เป็นเช็คสํานักหักบัญชีเดียวกันหรือไม่ การนํา
เช็คเข้าฝากกระทําภายในเวลาที่กําหนดของแต่สํานักหักบัญชีหรือไม่  

 

Q… ผู้ใดรบัภาระเรือ่งค่าธรรมเนยีม  

A… 1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน สหกรณผ์ู้ชําระเงินเป็นผู้รับผิดชอบ 
๒. ธ.ก.ส. ได้อนุเคราะห์ไม่คิดค่าบริการ Download ข้อมูล ทําให้ส่วนของกรมฯ ไม่มคี่าใช้จ่าย ๆ  

 

Q… ถ้า ธ.ก.ส. คดิค่าบริการในการชําระด้วยระบบ Barcode ไม่เปน็ไปตามทีก่รมฯ ตกลงไว้ ต้องทําอย่างไร 

A… เน่ืองจาก ธ.ก.ส. ใช้การคํานวณ ค่าบริการด้วยมือ จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งมากเกินไป หรือน้อยเกินไป 
(ตรวจดูวันที่ชําระ และค่าธรรมเนียมได้จาก “FEE CHARGE :” ในแบบฯ หรือใบรับชําระเงิน(สีนํ้าเงิน)) หาก
พบปัญหา ขอให้ติดต่อ กลุ่มบริหารเงินทุน สบส. โทรศพัท(์Fax) 0-2628-5548 และ 0-2628-5548  

 

Q… หากมีข้อสงสยัจะตดิต่อใคร อย่างไร 

A… 1. ติดต่อที่กลุ่มบริหารเงินทุน สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ ์โทร.(Fax) 0-2281-6079 
และ 0-2628-5548  

๒. ติดต่อ ธนิต , สุภาวดี , สมใจ , สุรางค์ 
 


