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ส่ วนที่ 1 : บทนำ
บทสรุ ปผู้บริ หำร
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ที่เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ก่อตังมายาวนาน
้
มีสาขามากกว่า
1,200 สาขา และ มีเครื่ อง ATM ให้ บริ การกว่า 9,000 เครื่ อง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการ
ให้ บริ การทางการเงิน ทังความพร้
้
อมด้ านบุคลากรและเทคโนโลยีในการให้ บริ การกับ หน่วยงาน / องค์กรต่างๆ ด้ วยบริ การ
จัดการทางการเงิน (Cash Management Services) ที่ครบวงจร ทังด้
้ านการรับชาระเงิน (Collection) ด้ านการจ่ายเงิน
(Payment) ด้ านการบริ หารสภาพคล่อง (Liquidity) และด้ านการบริ การจัดการข้ อมูล (Information) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทนั สมัย
ธนาคารมีความตังใจในการพั
้
ฒนาสหกรณ์ไทย เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง และคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ดี่ ีของ
สมาชิกสหกรณ์ ซึง่ ในฐานะเป็ นธนาคารของรัฐ พร้ อมสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยร่วมบูรณาการด้ านบริ หารจัดการ
ทางการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิก ธนาคารมีโครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่ อง EDC
เป็ นบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ ซึง่ จะเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้ กบั สหกรณ์

ส่ วนที่ 2 : บริกำรของธนำคำร
รำยละเอียดของระบบและบริกำร
1. บริการบัตร
บัตรสมาชิ ก สหกรณ์ Co-Op Member Card เป็ นบัตรเงิ นสด โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องเปิ ดบัญชี กับธนาคาร
สะดวกสบายกับการถอนเงินสดผ่านเครื่ อง ATM ทุกธนาคารที่เป็ นสมาชิกในเครื อ ATM POOL และใช้ ชาระค่าสินค้ าในร้ าน
สหกรณ์ สะดวก ปลอดภัย เพียงเติมเงินเข้ าบัตรผ่านหลากหลายช่องทางของธนาคาร ซึ่งเหมาะสาหรับการนาไปประยุกต์
เป็ นบัตรสาหรับโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการเงินสด หรื อ การตอบสนองนโยบายโครงการของรัฐบาล
National e-Payment ที่เป็ นการลดการใช้ เงินสด เป็ นต้ น
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 รูปแบบบัตร
ส่ วนประกอบด้ านหน้ าบัตร

ส่ วนประกอบด้ านหลังบัตร
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 เงื่อนไขการใช้ บริการบัตรสมาชิก Co-Op Member Card
อายุบัตร
บัตรมีอายุ 3 ปี นับจากเดือนที่ออกบัตรและเมื่อบัตรครบกาหนด ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อสาขาของธนาคาร
เพื่อขอเรี ยกเงินคงเหลือในบัตรคืนได้
รหัสผ่ านคู่บตั ร (PIN)
ผู้ออกบัตรเป็ นผู้กาหนดรหัสผ่าน (Password) ด้ วยตนเอง เพื่อใช้ ในการทารายการต่างๆ ที่เครื่ อง ATM และ
สามารถเปลีย่ นรหัสได้ ด้วยตนเองที่เครื่ อง ATM
อานาจและกรรมสิทธิ์ในตัวบัตร
บัตรสามารถออกในนามบุคคลทัว่ ไป โดยเจ้ าของบัตรเป็ นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบัตรทุกประการ ทังการแจ้
้
ง
อายัดบัตร หรื อ การขอเรี ยกคืนเงินตามจานวนที่คงเหลือในบัตร
คุณสมบัตขิ องบัตร
o เป็ นกลุม่ ประเภทบัตรเติมเงิน/ชาระเงิน
o บัตรไม่ต้องผูกกับบัญชีเงินฝาก
o หมายเลขหน้ าบัตร (Card no.) 16 หลัก แทนเลขที่บญ
ั ชีในการรับเงิน ฝากเงิน หรื อ เติมเงิน
o ใช้ รหัสผ่านคูบ่ ตั ร 6 หลักเป็ น Security ในการทารายการ เช่นเดียวกับ บัตรกรุงไทย วีซา่ เดบิต
 ประเภทบริการและช่ องทางการใช้ บริการ
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2. บริการเครื่ อง Mobile EDC สาหรั บเติมเงิน/ชาระเงิน
เครื่ อง Mobile EDC คือ บริ การสาหรับสหกรณ์ที่เข้ าร่ วมโครงการฯ เพื่อให้ สามารถเติมเงิน/ชาระเงิน ผ่านบัตร
สมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card

ลักษณะการให้ บริการ
o บริ การเครื่ องรูดบัตร Mobile EDC เป็ นบริ การเติมเงิน/ชาระเงิน ผ่านบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member
Card โดยรูดบัตร ผ่านเครื่ อง Mobile EDC ของธนาคารกรุงไทย ที่ติดตังที
้ ่สหกรณ์ โดยสามารถเติมเงิน
ต่างๆ เช่น จ่ายเงินกู้ จ่ายเงิน รั บซือ้ พืชผลทางการเกษตร จ่ายเงินปั นผล และชาระเงินค่า ซือ้ สินค้ าใน
ร้ านค้ าสหกรณ์ ผ่านบัตรของสมาชิกสหกรณ์ แทนการจ่ายด้ วยเงินสด
o สหกรณ์ระบุจานวนเงินที่เติม/ชาระผ่านบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card โดยระบบของครื่ อง
Mobile EDC เพื่อส่งข้ อมูลการเติมเงิน/ชาระเงินไปยังธนาคาร และมีข้อความจานวนเงินที่เติม /ชาระเงิน
ส่งไปยังมือถือของสมาชิก
o หลังจากที่เติมเงิน/ชาระเงินเสร็ จสิ ้น เครื่ อง EDC จะทาการพิมพ์ใบบันทึกรายการ (Slip) 2 ฉบับ เพื่อใช้ เป็ น
หลักฐานยืนยันการทารายการ ให้ แก่ สหกรณ์ (Merchant Copy) และสมาชิก (Customer Copy)
o สหกรณ์เก็บ Slip ส่วน Merchant Copy ไว้ เป็ นหลักฐาน และส่งมอบ Slip ส่วน Customer ให้ แก่สมาชิก
o สหกรณ์สามารถเรี ยกดูรายงานการเติมเงิน/ชาระเงินแบบผ่านบริ การ KTB Corporate Online
o กรณีทารายการผิดพลาด สามารถยกเลิกรายการ (VOID) ได้ ในวันที่รับชาระเงิน

ลักษณะเครื่อง Mobile EDC

เครื่ องรุ่ น : Verifone Vx520C
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 เป็ นเครื่ อง Mobile EDC ที่เชื่อมต่อโดยใช้ สญ
ั ญาณ GPRS จาก SIM Card และ มีแบตเตอรี่ ในตัว
สามารถนาไปใช้ นอกจุดติดตังแบบพกพาได้
้
 รองรับการชาระเงินด้ วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Debit / Credit ในเครื อข่าย VISA / Master
Card

3. ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ขัน้ ตอนบัตรสมาชิกสหกรณ์

1

3

1
2

1. สหกรณ์ประสานธนาคารนาส่งข้ อมูลสมาชิก เพื่อผลิตบัตรสมาชิกสหกรณ์
2. ธนาคารดาเนินติดตังเครื
้ ่ อง Mobile EDC ณ ที่ทาการสหกรณ์ เพื่อใช้ ในการเติมเงินเข้ าบัตรสมาชิก
3. สมาชิกติดต่อขอรับบัตรได้ ที่สหกรณ์
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ขัน้ ตอนการเติมเงินผ่ านเครื่อง Mobile EDC

1

2

4

5
3

1. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ เงินปั นผล รับซื ้อพีชผลทางการเกษตร ให้ กบั สมาชิก
2. สหกรณ์ทารายการผ่านเครื่ อง Mobile EDC โดยระบุจานวนเงินที่เติม/ชาระ จากนันท
้ าการรูดบัตร
o หลังจากรูดบัตรเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบของธนาคารทาการตรวจสอบความถูกต้ อง
o กรณีสถานะของบัตร ถูกต้ อง : ระบบประมวลผลการทารายการ และแจ้ งผลการเติมเงิน/ชาระเงินบนหน้ า
เครื่ อง Mobile EDC พร้ อมออกหลักฐานการชาระเงิน (Slip)
o กรณีสถานะของบัตร ไม่ถูกต้ อง : ระบบจะปฏิเ สธการทารายการ และแจ้ ง ผลการปฏิเสธบนหน้ า เครื่ อง
EDC (สถานะบัตรไม่ถกู ต้ อง เช่น เงินมีจานวนไม่เพียงพอ, บัตรถูกสัง่ อายัด เป็ นต้ น)
o สหกรณ์ ส่งมอบ Slip ส่วนของสหกรณ์ (Merchant Copy) ให้ สมาชิกเซ็นชื่อ เพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน และ
ส่งมอบ Slip ส่วนของสมาชิก (Customer Copy)
3. สมาชิกนาไปบัตรสมาชิกสหกรณ์ ถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้ ทกุ ธนาคารทัว่ ประเทศ หรื อนาบัตรไปใช้ จ่ายภายใน
ร้ านค้ าของสหกรณ์
4. สหกรณ์ ปิ ดยอดการชาระเงิน (Settlement) บนเครื่ อง Mobile EDC ของธนาคารทุกสิ ้นวัน (ก่อน 21.00 น.) จากนัน้
รายการเติมเงิน/ชาระเงินจะถูกส่งไปยังธนาคารเพื่อสรุปยอดรายการชาระเงินในวันนัน้
5. ธนาคารหักเงิน/โอนเงินที่ได้ ทาการ Settlement เข้ าบัญชีของสหกรณ์ และ ส่งรายงานสรุปการชาระงิน
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ส่ วนที่ 3 : ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
สหกรณ์
-

-

-

ยกระดับสหกรณ์ให้ เกิดการพัฒนา
มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็ นสหกรณ์
ส่งเสริ มการสร้ างระบบสมาชิก
ลดความเสีย่ งในการขนเงินสด
สามารถบริ หารเงินสดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดขันตอนการท
้
างาน และลดความผิดพลาดจากการทางาน
มีความถูกต้ อง และสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
สามารถใช้ เป็ นบัตรในการส่งเสริ มการทาธุรกิจและการเชื่อมโยงเครื่ อข่ายระหว่างสหกรณ์
สามารถให้ บริ การเติมเงินสดให้ กบั สมาชิกได้ ทกุ วัน 7 วัน/สัปดาห์
สามารถให้ บริ การกับสมาชิก ครัง้ ละมากๆ โดยที่สมาชิกไม่จาเป็ นเดินทางมาสหกรณ์
สามารถรับโอนเงินจากสมาชิกได้ ทกุ วัน ณ สาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ
ป้องกันการทุจริ ต
สามารถเชื่อมโยง (Network) ร้ านค้ าสหกรณ์ ร้ านค้ าประชารัฐของกองทุนหมูบ่ ้ าน และ กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ
EDC & POS ของธนาคาร
สร้ างโอกาสและข้ อมูล (Business Intelligence) การตัดสินใจในการผลิต การขายสินค้ าทางการเกษตร และการตลาด

สมำชิก
-

-

ใช้ เป็ นบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ สามารถใช้ เป็ นบัตรเติมเงินได้
รูปแบบบัตรสวยงาม ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อกับสหกรณ์
ใช้ แทนการจ่ายเงินสดจากสหกรณ์ผา่ นบัตร เช่น เงินกู้ ,เงินปั นผล, ค่าสินค้ าการเกษตร อื่นๆ
ใช้ แทนเงินสด ในการซื ้อ – ขายสินค้ าระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
ปลอดภัยจากการถือเงินสดจานวนมากๆ
กดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารตลอด 24 ชัว่ โมง
ไม่มีคา่ ธรรมเนียมในการกดเงินทีต่ ้ ู ATM
ไม่ต้องเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารกรุงไทย
ไม่มีคา่ ธรรมเนียมรายปี
ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาสหกรณ์ กรณีเติมเงินเข้ าบัตร ผ่านระบบ KTB Corporate Online
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-

สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีสหกรณ์ได้ ทกุ วัน ณ สาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ
สร้ างโอกาสในการขายผลผลิต เพิ่มรายได้ ให้ เกษตรกร จากโครงการเชื่อมโครงข่ายร้ านค้ าสหกรณ์กบั ร้ านค้ าประชารัฐ
ของกองทุนหมูบ่ ้ านและร้ านค้ าธงฟ้ าของกระทรวงพาณิชย์

รำยชื่อสหกรณ์ ท่ เี ข้ ำร่ วมโครงกำร

สหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ ว จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จากัด
10. สหกรณ์นิคมแคนดง จากัด

สหกรณ์
11. สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรหางดง จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริว้ จากัด
18. สหกรณ์การเกษตรสตึก จากัด
19. สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ ผลกาแพงเพชร จากัด
20. สหกรณ์การเกษตรสารภี จากัด
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ส่ วนที่ 4 : ค่ ำธรรมเนียม
บัตรสมำชิก / อุปกรณ์ / ระบบ

ปรับอัตรา ตามหนังสือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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