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เลขที่รับ.......................ลำดับที่...................
ว.ด.ป..........................ผู้รับ........................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
คาขอใช้ บริการ “KTB Coop Online” โดยใช้ บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................สมาชิกเลขที่........................................
มีความประสงค์ขอใช้บริ การ “KTB Coop Online” โดยใช้ บัตร เอทีเอ็ม ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อเบิก ถอน หรื อโอนเงิน ระหว่างบัญชีเงินฝากที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บญั ชี
สหกรณ์
กับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขา.................................................................... ซึ่งเป็ นชื่อบัญชีของข้าพเจ้า เลขที่บญั ชี ธนาคารกรุ งไทย
และข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
หักค่าธรรมเนียมการทารายการดังกล่าว และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และเงื่อนไขการใช้บริ การแนบ
ท้ายคาขอนี้
(ลงชื่อ)...........................................................สมาชิกผูท้ าข้อตกลง
(.......................................................)
วันที่ ............เดือน........................... พศ……….
(ลงชื่อ)........................................................... พยาน
(.......................................................)
โปรดแนบเอกสารประกอบพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
(ต้องเป็ นชื่ อบัญชีของสมาชิกผูย้ นื่ คาขอเท่านั้น)
สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (ที่ใช้สาหรับ เบิก ถอน หรื อ โอนเงิน) (ถ้ามี)
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว

ได้บนั ทึกข้อมูลแล้ว

อนุมตั ิคาขอใช้บริ การฯ

(ผูต้ รวจเอกสาร)

(ผูบ้ นั ทึกข้อมูล)

(ผูจ้ ดั การ)

ว/ด/ป.............................

ว/ด/ป.............................

ว/ด/ป.............................

(พลิก)
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการ “KTB Coop Online”
ข้าพเจ้าในฐานะผูใ้ ช้บริ การ KTB Co-op Online ยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. บัต รเอที เ อ็ม ธนาคารกรุ ง ไทย เป็ นของธนาคารกรุ ง ไทย สมาชิ ก ผูถ้ ื อบัต ร เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกรุ งไทยกาหนด
2. กรณี บตั รเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทยของสมาชิกชารุ ดหรื อสู ญหายหรื อธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้บริ การหรื อธนาคารยกเลิ กการให้บริ การ เป็ นหน้าที่ของสมาชิ กที่จะต้องตกลงกับธนาคารกรุ งไทย
รวมทั้งค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3. กรณี มีเหตุจาเป็ น สหกรณ์ มีสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริ การในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้สมาชิกผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า
4. ในกรณี ที่มีความเสี ยหายใด ๆ เกิ ดขึ้ น แม้ว่าเกิ ดจากการทุจริ ตของบุคคลภายนอกที่นารหัสลับ
ประจาบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทยไปใช้ ผูถ้ ือบัตรต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความเสี ยหายเหล่านั้นทั้งสิ้ น
5. ผูถ้ ือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทยยอมรับว่าการใช้บริ การใด ๆ ที่สหกรณ์จดั ให้มีข้ ึนเกี่ยวกับบัญชี
เงินฝากที่สมาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์และได้ระบุไว้ในคาขอนี้ หรื อไม่วา่ เกี่ยวกับบัญชี ใด ๆ ของผูถ้ ือบัตรเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุ งไทย หากได้กระทาไปโดยใช้รหัสลับประจาบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทย ประกอบกับวิธีการ
หรื อเงื่อนไขการใช้บริ การนั้นตามที่สหกรณ์ กาหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผูถ้ ือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทย
ไม่ ต้อ งท าหรื อลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารใด ๆ เพื่ อ เป็ นหลัก ฐานในการนั้ น อี ก และผู้ถื อ บัต รเอที เ อ็ ม
ธนาคารกรุ งไทย ต้องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่ งผูถ้ ือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทยกระทา
การด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเกิ ดการทุจริ ตของบุคคลภายนอกหรื อไม่ก็ตาม และสหกรณ์ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ในความเสี ยหายอันเกิดขึ้นดังกล่าว
6. เมื่อผูถ้ ือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทยเปลี่ ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัด และเลขหมายโทรศัพท์
จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากมีเอกสารหรื อหนังสื อใด ๆ ที่สหกรณ์ ส่งไปยังผู ้
ถื อ บัต รเอที เ อ็ม ธนาคารกรุ ง ไทยตามที่ อ ยู่แ ละหรื อ หน่ ว ยงานตามที่ แ จ้ง ไว้ ให้ ถื อ ว่า ผูถ้ ื อ บัต รเอที เ อ็ ม
ธนาคารกรุ งไทยได้ทราบข้อความในเอกสารหรื อหนังสื อนั้น ๆ แล้ว
7. สหกรณ์ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะเปลี่ ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่ อนไขสาหรับการใช้บริ การ ตามแต่
เห็นสมควร
8. ให้ถือว่าคู่มือหรื อเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริ การบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทยซึ่งสหกรณ์ได้
มอบหรื อส่ งให้ผถู ้ ือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทย แล้วหรื อที่สหกรณ์ประกาศหรื อกาหนดระเบียบสหกรณ์
เพิ่มต่อไปในภายหน้านั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริ การ “KTB Coop
Online” โดยใช้บตั รเอทีเอ็มธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

