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คําขอใชบริการธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.)
ทําที่
วันที่
ขาพเจา

สมาชิกเลขทะเบียนที่

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ----
ตําแหนง

สังกัด

มีความประสงคขอใชบริการ

ธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application โดยขาพเจายินยอมใหใช
บัญชีเงินฝาก สอ.ธกส. เลขที่ --- ชื่อบัญชี
และ บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ ชื่อบัญชี
สําหรับการใชบริการธุรกรรมการทางการเงินของ สอ.ธกส. บน Mobile Application ของขาพเจาเทานั้น
ขอกําหนดและเงื่อนไขบริการธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application
1) ข า พเจ า ยอมรั บ การทํ า ธุ ร กรรมการทางการเงิ น ของ สอ.ธกส. บน Mobile Application เป น การทํ า รายการถู ก ต อ งสมบู ร ณ
โดยไมตองทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้น
2) ขาพเจายอมรับการใชบริการธุรกรรมการทางการเงิน สอ.ธกส. บน Mobile Application กรณีถามีการเรียกเก็บคาบริการหักเงิน
หรือโอนเงินบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ขาพเจายินดีเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายตางๆ ตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด
3) กรณีถามีบุคคลอื่นทําธุรกรรมการทางการเงินบน Mobile Application ของขาพเจา ขาพเจายอมรับผิดชอบในความเสียหาย
เหลานั้นทั้งสิ้น
4) สอ.ธกส. สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเงื่อนไขสําหรับการใชบริการธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application
ตามแตเห็นสมควร
5) ใหถือวาคูมือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใชบริการธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application หรือที่ สอ.ธกส. ประกาศ หรือ
กําหนดระเบียบสหกรณเพิ่มเติมตอไปภายหนานั้น ถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบริการธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile
Application นี้ดวย

ข า พเจ า ได อา นรายละเอี ยดในเอกสารคํ า ขอฉบั บบนี้ร วมทั้ งข อ กํา หนดและเงื่ อนไขในการใช บริ ก ารธุร กรรม
สอ.ธกส. บน Mobile Application ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคําขอใชบริการธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application
ครบถวน และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
เอกสารประกอบพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝาก สอ.ธกส. ที่ระบุ
 สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. ที่ระบุ

ลงชื่อ

ผูยื่นคําขอ/เจาของบัญชี

(

)
 อนุมัติ

สําหรับเจาหนาที่
ลงชื่อ
(

ผูบันทึกคําขอ
)

ลงชื่อ
(

 ไมอนุมัติ
ผูอนุมัติ
)
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สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.)
หนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย (Mobile)

วันที่...............................................................

ถึง สหกรณออมทรัพยธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
ขาพเจา..................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก..........................................อายุ.............................ป
ที่อยู....................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท............................อาชีพ........................................ตําแหนง...................................................................วัน/เดือน/ปเกิด......................................
สํานักงานของผูฝาก.........................................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

เอกสารแสดงตัวผูฝาก...................................................................................เลขที่ ----

ขอเปดบัญชีเงินฝากในชื่อ....................................................................................................................................................................................................
ผูมีอํานาจถอนเงิน................................................................................................................................................................................................................
ขอกําหนด............................................................................................................................................................................................................................
มีบัญชีอื่นใน สอ.ธกส.นี้ดวยคือ............................................................................................................................................................................................
พรอมกับหนังสือนี้ไดมอบบัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจถอนเงินใหไวแก สอ.ธกส. หนึ่งฉบับ
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ขอให สอ.ธกส.นําดอกเบี้ยทบเปนตนเงิน
1.ขาพเจาตกลงใชบริการธุรกรรม สอ.ธกส.บน Mobile Application โดยกําหนดบัญชีคโู อนในระบบคือบัญชีเงินฝากออมทรัพย (Mobile)
ที่เปดตามคําขอเปดนี้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพยใชสมุดคูฝากของ ธ.ก.ส บัญชีเลขที่ --
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................................สาขา ......................................................................
2.การใด ๆที่กระทําผานการใชบริการ Mobile Application ของ สอ.ธกส.โดยใชรหัสผูใชงาน (User Id) และรหัสผาน (Password) ของ
ขาพเจา รวมทั้งรหัสอื่นใดที่ใชสําหรับการเขาใชระบบตามขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขของการใชบริการตามที่ สอ.ธกส. กําหนดใหถือวาเปนการกระทํา
ที่ถูกตองสมบูรณของขาพเจา โดยไมจําเปนตองลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเปนหลักฐานนั้นอีก
3.ผูฝากไดรับทราบระเบียบวาดวยการรับฝากเงินของ สอ.ธกส. แลวตกลงยินยอมเขาผูกพันและปฏิบตั ติ ามระเบียบ
4.ขาพเจามีความประสงคใหสอ.ธกส.ทําการหักเงินในบัญชีเงินฝาก ธกส. ขางตน เพื่อเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย (Mobile)
จํานวน 100 บาท
................................................................ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี

เอกสารประกอบ

( …………………………………………………….. )
ตําแหนง ……………………………………………

 สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนา
 บัตรตัวอยางลายมือชื่อ
แหลงที่มาของรายได/เงินฝาก

 เงินออม  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  อื่นๆ (ระบุ)...................................

สําหรับเจาหนาที่ สอ.ธกส.

บัญชีเลขที่.................................................................................
วันที่........................................................................................
.......................................
เจาหนาที่การเงิน

..........................................
ผูอนุมัติ
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ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขการใชบริการ Mobile Application (การถอนเงินฝาก)

1. เขาสูระบบ Mobile Application

2. เลือกเมนู ทํารายการ ที่ตองการ

2.2 กดถอนเงินฝาก

**เลขสมาชิก**
**รหัสผาน**

2.1 กดทํารายการ
1 กดLogin

3. เลือกบัญชีทํารายการ และกรอกรายละเอียดการทํารายการ

4. กด “ยืนยัน” ทํารายการ

3.1เลือกบัญชีเงินฝาก

4.1กดยืนยัน

4.2กดOK

3.2กรอกขอมูล และกดยืนยัน

*** คําอธิบายการทํารายการ ***
1. ทําการล็อกอินเขาสูระบบ Mobile Application โดยกรอกเลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผาน แลวกด Log In
2. เมื่อเขาสูระบบแลว เลือกเมนู “ทํารายการ” (2.1) จากนั้นเลือกประเภทการทํารายการ “ถอนเงินฝาก” (2.2)
3. เมื่อเลือกประเภททํารายการแลว เลือกบัญชีที่ตองการรายการ (3.1) และกรอกรายละเอียดการทํารายการ (3.2)
4. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการทํารายการ (4.1) (4.2)
................................................................ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี
( ……………………………….…….…………….. )
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ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขการใชบริการ Mobile Application (การฝากเงิน)
1. เขาสูระบบ Mobile Application

2. เลือกเมนู ทํารายการ ที่ตองการ

2.2 กดฝากเงินฝาก

**เลขสมาชิก**
**รหัสผาน**

2.1 กดทํารายการ
1 กดLogin

3. เลือกบัญชีทํารายการ และกรอกรายละเอียดการทํารายการ

4. กด “ยืนยัน” ทํารายการ

3.1เลือกบัญชีเงินฝาก

3.2กรอกขอมูล และกดยืนยัน

4.1กดยืนยัน

4.2กดOK

*** คําอธิบายการทํารายการ ***
1. ทําการล็อกอินเขาสูระบบ Mobile Application โดยกรอกเลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผาน แลวกด Log In
2. เมื่อเขาสูระบบแลว เลือกเมนู “ทํารายการ” (2.1) จากนั้นเลือกประเภทการทํารายการ “ฝากเงิน” (2.2)
3. เมื่อเลือกประเภททํารายการแลว เลือกบัญชีที่ตองการรายการ (3.1) และกรอกรายละเอียดการทํารายการ (3.2)
4. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการทํารายการ (4.1) (4.2)
................................................................ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี
( ……………………………….…….…………….. )
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
บัตรตัวอย่ างลายมือชื่ อ

วันที่

ชื่ อบัญชี...........................................................................บัญชีเงินฝากเลขที่.....................................................
ตัวอย่ างลายมือชื่ อ

1.............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................

เงื่อนไขการถอนเงิน...........................................................................................................................................
ผู้อนุมตั .ิ .........................................

