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เรื่อง การส่งเอกสารบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (KTB) ของสมาชิกเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงิน
กับสหกรณ์ฯ 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ได้มีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ให้บริการผ่าน ATM ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ น โดยสหกรณ์ฯ 
จะท าการย้ายระบบงาน ATM เดิมซึ่งเป็นการให้บริการผ่านบัตร ATM สีชมพู ไปยังระบบงาน ATM ใหม่ ซึ่ง
เป็นการให้บริการผ่านบัตร ATM KTB ของสมาชิกโดยตรง (สมาชิกสามารถเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ 
บัญชีใดก็ได้ ที่มีบัตร ATM น ามาผูกบัญชีเพื่อท าธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์)  

บัตร ATM KTB ที่น ามาผูกบัญชีเพื่อใช้งานกับสหกรณ์นั น สามารถใช้ท าธุรกรรมได้ดังนี  

บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 

 สอบถามยอดเงินฝาก  (ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม)  สอบถามยอดเงินกู ้ (ฟรีไม่เสยีค่าธรรมเนียม) 

 รับเงินฝาก  (หมายถึงการถอนเงินฝากจากบัญชีเล่มสี
ชมพู เพื่อโอนไปยังบัญชี KTB ของสมาชิก  เสียค่าท ารายการ
ครั งละ 8 บาท  วงเงินโอนสูงสุด 200,000 บาท /วัน) 

 รับเงินกู ้ (หมายถึงการกดท ารายการกูเ้งินฉุกเฉิน ATM 
เพื่อโอนไปยังบัญชี KTB ของสมาชิก  เสียค่าท ารายการ 
ครั งละ 8 บาท  วงเงินโอนสูงสุด 150,000 บาท /วัน) 

 ฝากเงิน  (หมายถึงสมาชิกโอนเงินจากบัญชี KTB ของ
ตนเอง น าฝากเข้าบญัชีเลม่สีชมพขูองสหกรณ์  เสียค่าท า
รายการครั งละ 8 บาท  วงเงินโอนสูงสุด 200,000 บาท /วัน) 

 ช าระเงินกู ้ (หมายถึงสมาชิกโอนเงินจากบัญชี KTB ของ
ตนเอง เพื่อช าระหนี เงินกู้ให้สหกรณ์ เสยีค่าท ารายการครั งละ 
8 บาท  วงเงินโอนสูงสุด 200,000 บาท /วัน) 
** จะเปิดใช้งานในอนาคต ** 

หมายเหตุ.- 1. ค่าธรรมเนียมในการท ารายการแตล่ะครั ง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยหักจากบัญชี KTB ของสมาชิก 
    2. ค่าธรรมเนียมบตัร ATM รายปี สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ย (หากเป็นบัญชี KTB ที่ใช้รับเงินเดือนเป็น
ประจ าอยู่แล้ว จะท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ  าซ้อน) 
 

ทั งนี สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งแบบค าขอสมัครใช้บริการและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการบัตร 
ATM ธนาคารกรุงไทย (KTB) เพ่ือท าธุรกรรมต่างๆของสหกรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เพ่ือให้สมาชิกได้
ตรวจสอบข้อมูลเบื องต้น หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ สามารถด าเนินการได้ทันที พร้อมลงนาม
ยืนยันการใช้งาน และแนบเอกสารประกอบค าขอฯ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1) ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้ยื่นค าขอเท่านั น) 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
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- 2 - 
 

สมาชิกจะต้องส่งเอกสารค าขอสมัครใช้บริการฯ พร้อมเอกสารประกอบ ส่งกลับคืนสหกรณ์
ก่อน จึงจะเปิดใช้งานระบบ ATM KTB ได้ในวันท าการถัดไป 

เนื่องจากบัตร ATM สีชมพูของสหกรณ์ เป็นบัตรแถบแม่เหล็ก ไม่มี Chip Card ซึ่งจะท าให้มี
ปัญหาในการใช้งานผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ในระยะเวลาอันสั นนี  (คาดว่าบัตรแถบแม่เหล็ก จะใช้งาน
ได้ถึง 31 ธ.ค.62 จากข่าวตามสื่อต่างๆ)  ดังนั นเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นกับสมาชิก
ผู้ใช้บริการ  สหกรณจ์ึงต้องเร่งท าการย้ายระบบงาน ATM ไปยังบัตร ATM KTB  ซึ่งได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการ
ตั งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา  และมีแผนที่จะท าการปิดระบบบัตร ATM สีชมพูในอนาคตอันใกล้นี  

ในการนี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  จึงใคร่ขอความกรุณาเร่งประชาสัมพันธ์
ข้อมูลดังกล่าว ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้สมาชิกได้ท าการย้ายระบบงาน 
ATM ก่อนที่สหกรณ์ฯ จะปิดระบบบัตร ATM สีชมพู 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและกรุณาประชาสัมพันธ์ 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
 

       (นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์) 
            ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 
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