ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

คาแนะนาการใช้บัตรกรณีเกิดปัญหา

1. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM (สอ.มก. เป็นผู้จ่าย)

1. กรณีกดรหัสไม่ถูกต้อง 4 ครั้ง

 ค่ำธรรมเนียมรำยปี

200 บำท

รหัสบัตรจะถูกยกเลิกและคืนบัตร ต้องนำบัตรสมำชิกฯ บัตรประจำตัว
ประชำชน และสมุดบัญชีเงินฝำกของธนำคำร ไปติดต่อธนำคำรสำขำที่
เปิดบัญชี เพื่อขอทำกำร Reset รหัสบัตรใหม่ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

2. ค่าธรรมเนียมการทารายการ (สมาชิกเป็นผู้จ่าย)
2.1 ถอนเงิน (บัญชีสหกรณ์)


ถอนเงินในเขตบัญชีเดียวกัน

ฟรี



ถอนเงินข้ำมเขต

เสียค่ำธรรมเนียม*

*ค่ำธรรมเนียมตำมคิดตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด

2.2 โอนเงินระหว่ำงบัญชีสหกรณ์กบั บัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์
 ยอดเงินไม่เกิน 10,000 บำท

10 บำท

 ยอดเงินตั้งแต่ 10,001 ไม่เกิน 30,000 บำท

15 บำท

 ยอดเงินตั้งแต่ 30,001 ไม่เกิน 50,000 บำท

20 บำท

 ยอดเงินตั้งแต่ 50,001 ไม่เกิน 100,000 บำท

30 บำท

(โอนเงินได้วันละ 500,000 บำท ครั้งละไม่เกิน 100,000 บำท)

3. ค่าธรรมเนียมการทารายการบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
กำรทำรำยกำรจำกบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์กับธนำคำรอื่นๆ
คิดค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำปกติของธนำคำร

2.

ปัญหาเกี่ยวกับบัตร
1) บัตรหำยต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่อำยัดบัตรทันที (02-7777777)
2) บัตรชำรุดใช้ไม่ได้
ทั้ง 2 กรณี ท่ำนจะต้องทำบัตรใหม่ โดยยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่ที่
สหกรณ์และต้องนำคำร้องฯ พร้อมสมุดบัญชีไปให้ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำที่ท่ำนเปิดบัญชีเพื่อรับรองลำยมือ (ยกเว้นสำขำ มก. และ มก.
(บำงเขน)) แล้วนำคำร้องนั้นมำยื่นที่สหกรณ์พร้อมค่ำธรรมเนียมกำรทำ
บัตรใหม่ 100 บำท ท่ำนสำมำรถรับบัตรใหม่ที่ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำที่ท่ำนเปิดบัญชีเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจำกสหกรณ์

บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์
ถอนเงิน
โอนเงิน
สอบถามยอดบัญชี
ผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ

3. กรณีพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
1) รำยกำรบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ ติดต่อสหกรณ์ โทร. 0-2579-5561-4
ต่อ 43 หรือเบอร์ภำยใน 1580, 1588
2) รำยกำรบัญชีเงินฝำกธนำคำรไทยพำณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)

หลังจำกโอนเงินไปยังบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ ท่ำนสมำรถถอนเงินหรือโอนเงิน
บัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ได้ทุกตู้เอทีเอ็มของทุกธนำคำรทัว่ ประเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด

50 อาคาร สอ.มก.36 ปี
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900

โทร. 0 2579 5561-4
วนปัญ
อ็ม:
ปัสายด่
ญหาเอที
เอ็มหาเอที
ต่อ เ43

โทรศัพท์: 02-579-5561-4
แฟกซ์: 02-579-7521
E-mail: kuscco@gmail.com
www.coop.ku.ac.th

การโอนเงิน

การถอนเงิน

1. กรอกรหัสผ่าน 4 หลัก
กรุณาใส่รหัสของบัตร
xxxx

3. กดปุ่ม “ถอนระบุเงิน”
กรุณาเลือกรายการ

2. กดปุ่ม “สอบถามยอด/ถอนเงิน”
กรุณาเลือกรายการ

กรุณาเลือกรายการ

2,000

โอนเงิน /...

10,000

เติมเงิน /...

10,000

20,000

อื่นๆ /...

20,000

4. เลือกบัญชี “เดินสะพัด”
กรุณาเลือกบัญชี

5,000

ถอนจากบัตร SCB

1,000

สอบถามยอด

ออมทรัพย์

ถอนระบุเงิน

บัตรเครดิต

เดินสะพ ัด/บ ัตรของขว ัญ

5. กดจานวนเงินที่ต้องการ

3. กดปุ่ม “โอนเงินภายในบัตร”
กรุณาเลือกประเภทการโอน
บริจาค...

โอนเงินในไทยพาณิชย์

บริจาค...

โอนเงินต่างธนาคาร

แก ้ไข

สอบถามยอด/ถอนเงิน

2,000

โอนเงิน/บริจาค
เติมเงิน

4. เลือกบัญชีที่ต้องการโอน
กรุณาเลือกจากบัญชี
เดินสะพ ัด/บ ัตรของขว ัญ
ออมทรัพย์

กรุณาเลือกรายการ
500

สอบถามยอด/ถอนเงิน

2,000

โอนเงิน/บริจาค

10,000
20,000

3. กดปุ่ม “โอนเงินภายในบัตร”
กรุณาเลือกประเภทการโอน

เติมเงิน

อื่นๆ /...

4. เลือกบัญชีที่ต้องการโอน
กรุณาเลือกจากบัญชี

บริจาค...

โอนเงินในไทยพาณิชย์

เดินสะพัด/บัตรของขวัญ

บริจาค...

โอนเงินต่างธนาคาร

ออมทร ัพย์

กรุณากดจานวนเงินทีต่ ้องการ

5. เลือกบัญชีรับโอน

6. กดจานวนเงินที่ต้องการ

กรุณาเลือกบัญชีรบั โอน

กรุณากดจานวนเงินทีต่ ้องการ
100,000

ถูกต้อง

ออมทร ัพย์

แก ้ไข

เดินสะพ ัด

ถูกต้อง

ออมทรัพย์

แก ้ไข
ยกเลิก

ยกเลิก

ท่านต้องการรับสลิปเอทีเอ็มหรือไม่?
ถอน 20,000
ค่าธรรมเนียม xxx
คงเหลือ xxxxx

...รับเงินสด/รับบัตรคืน

โอนจากธนาคาร บัญชีเลขที่
KU
xxxxxxxxx
โอนเข้าธนาคาร บัญชีเลขที่
SCB
xxxxxxxxx
ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxx
จานวนเงินโอน 100,000

7. ตรวจสอบและกดปุ่ม “ยืนยัน”
กาลังทารายการ
กรุณารอสักครู่

ยืนย ัน
ยกเลิก

ทารายการเรียบร้อยแล้ว
......
หมายเหตุ
การถอนเงินบัญชีสหกรณ์และโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
ต้องทารายการผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น!

/...

โอนเงินภายในบ ัตร

7. ตรวจสอบและกดปุ่ม “ยืนยัน”

ไม่รับสลิป

xxxx

100,000
เดินสะพัด

2. กดปุ่ม “โอนเงิน/บริจาคการ

กรุณาใส่รหัสของบัตร

อื่นๆ /...

ยกเลิก

รับสลิป

1. กรอกรหัสผ่าน 4 หลัก

/...

6. กดจานวนเงินที่ต้องการ

กรุณาเลือกบัญชีรบั โอน
กาลังทารายการ
กรุณารอสักครู่

500

โอนเงินภายในบ ัตร

5. เลือกบัญชีรับโอน

กรุณากดจานวนเงินทีต่ ้องการ
ถูกต้อง

กรุณาใส่รหัสของบัตร
xxxx

จากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เข้าบัญชีสหกรณ์

2. กดปุ่ม “โอนเงิน/บริจาคการกุศล”

สอบถาม/ถอนเงิน

900

20,000

1. กรอกรหัสผ่าน 4 หลัก

500

400

3,000

การโอนเงิน

จากบัญชีสหกรณ์เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

จากบัญชีสหกรณ์

โอนจากธนาคาร บัญชีเลขที่
SCB
xxxxxxxxx
โอนเข้าธนาคาร บัญชีเลขที่
KU
xxxxxxxxx
ชื่อบัญชี xxxxxxxxxx
จานวนเงินโอน 100,000

กาลังทารายการ
กรุณารอสักครู่
ยืนย ัน
ยกเลิก

ทารายการเรียบร้อยแล้ว
......

หมายเหตุ การโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เข้าบัญ ชีธนาคารไทยพาณิช ย์ และ การโอนเงินจากบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์เข้าบัญชีสหกรณ์ แตกต่างกันเฉพาะขั้นตอนที่ 4 และ 5 เท่านัน้

