
                                                                                                                       

ค ำขอใช้บริกำรบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม                                                                                                                                                                            

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทำงหลวง จ ำกัด 

 

 

 

ข้อมูลผู้ ย่ืนค ำขอ                                                                                                                     เลขที่สมำชิก   

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................................................ .............................นามสกุล...............................................................................  

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)            

นามสกุล(ภาษาองักฤษ)    

เลขที่บตัรปะชาชน               วนั/เดือน/ปีเกิด                          

สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร/บตัรเอทีอ็ม และรหัสลบัประจ าเอทีเอ็ม     ของขา้พเจา้                                                                                                                                     

ช่ือหมู่บา้น/อาคาร.............................................................................................................. ...................................ชั้น................................................

บา้นเลขที่.....................................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.......................... ....................ถนน..................... .....................................

แขวง/ต าบล.........................................................เขต/อ าเภอ.................................................. ..............จงัหวดั...........................................................

รหัสไปรษณีย.์.........................................โทรศพัท์บา้น.............................................................โทรศพัท์มือถื อ........................................................

บญัชีหลกัที่ใช้บริการคู่กบับตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม                                                                                                                                                                   

ขา้พเจา้ตอ้งการให้บญัชีหลกัท่ีใชบ้ริการคู่กบับตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีคือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทาง

หลวง จ ากดั                 เลขที่บญัชี         

บญัชีเสริมที่ใชต้อ้งการใชบ้ริการผ่านบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม 

 ขา้พเจา้ตอ้งการให้บริการบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามเลขที่บญัชีตามที่ระบุไวด้า้นล่าง ใชบ้ริการถอนเงิน โอนเงิน ระหว่างบญัชีและหรือ

บริการอื่นท่ีเปิดให้บริการผ่านบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ี                                                                                                                                                                

1.                       2.           

      ขา้พเจา้ไดอ้่านรายละเอียดในเอกสารค าขอฉบบัน้ีรวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการบตัรสหกรณ์เอทีเอ็มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค า

ขอใชบ้ริการบตัรสหกรณ์เอทีเอ็มท่ีไดร้ะบุอยู่ดา้นหลงัค าขอฉบบัน้ีครบถว้นและยินดีปฏิบติัตามทุกประการจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน                                                                                             

                                                                                                           ลงช่ือ............................................................... ...........ผูย้ื่นค าขอ/เจา้ของบญัชี                 

                                                                                                                   (..........................................................................)  

                                                                                                           วนัที่ .............................................................................  

            

                                                                                                                                                                                               -ต่อดา้นหลงั- 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ 

 Reference No.     

 เลขที่บตัรเอทีเอ็ม                

เอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 ส าเนาหน้าสมุดบญัชีทุกบญัชีท่ีระบุ 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ 

 ................................................................ 
 ................................................................ 

 ยื่นค าขอที่ท าการสหกรณ์ 

 ส่งค าขอทางไปรษณีย ์



 

ข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้บริกำรบัตร สหกรณ์เอทเีอ็ม                                                                                                                        

ขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ยินยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ดงัน้ี 

1.บตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดัและหรือ

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ในฐานะผูใ้ห้บิรการ มีสิทธ์ิเรียกคืนหรือยกเลิกการใชบ้ริการเม่ือใดก็ได ้ โดยไม่จ าเป้นตอ้งแจง้ให้ผู่ขอใช้

ล่วงหน้าแต่อย่างใด 

2.บตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ี สามารถใชบ้ริการผ่านตู ้ATM  ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั หรือตู ้ATM ของสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น หรือตู ้ATM 

ของธนาคารที่เขา้ร่วมเคร่ือข่าย ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัยพ์ไทยไอซีที จ  ากดั 

3.ผูถ้ือบตัรสหกรณ์เอทีเอ็ม ยอมรับว่าการใชบ้ริการใดๆผ่านบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีไม่เกี่ยวกบัการท ารายการใดๆผา่นบญัชีเงินฝากหมายเลขบญัชีทุก

บญัชีท่ีผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ไดเ้ขียนระบุไวด้า้นหน้าของค าขอใชบ้ริการน้ี หากไดก้ระท าไปโดยใชร้หัสลบัประจ าบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ประกอบ

กบัวิธีการหรือเง่ือนไขการบริการนั้น กระท าตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ก าหนดถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม 

ประกอบกบัวิธีการหรือเง่ือนไขการใชบ้ริการนั้น กระท าตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวงจ ากดั ก าหนดถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูถ้ือบตัร สหกรณ์

เอทีเอ็มไม่ตอ้งท าหรือลงรายมือช่ือในเอกสารใดๆเพื่อเป็นหลกัฐานในการนั้นอีกและผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็มยินยอมรับผิดชอบในการกระท า

ดงักล่าวเสมือนหน่ึงผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม กระท าการดว้ยตนเอง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเกิดดว้ยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 

4.ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ยินยอมรับบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อหักบญัชีของ

ผู่ถือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ท อนัเน่ืองมาจากการใชร้หัสลบัประจ าบตัร สหกรณ์เอทีเอ็มนั้น มีความถูกตอ้งทุกประการผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็มตกลงว่า

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายอนัเกิดข้ึนแก่ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ตัร 

สหกรณ์เอทีเอ็ม 

5.เม่ือผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ หน่วยงานสังกดั และเลขหมายโทรศพัท์ จะตอ้งแจง้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด ทราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เอกสารหรือหนงัสือใดๆที่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ส่งไปยงัผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ตามต าบลที่อยู่และ/หรือ

หน่วยงานตามท่ีแจง้ไว ้ให้ถือว่าผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ไดท้ราบขอ้ความในเอกสารหรือหนงัสือนั้นๆแลว้ 

6.สหกรณ์ออมทรัยก์รมทางหลวง จ ากดั สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใชบ้ริการ ตามแค่เห็นสมควร  

7.ให้ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใดๆเกี่ยวกบัการใชบ้ริการบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไดม้อบหรือส่งให้ผู ้ถือบตัร 

สหกรณ์เอทีเอ็ม แลว้ หรือท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ประกาศก าหนดระเบียบสหกรณ์เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้านั้น เป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใชบ้ตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีดว้ย 

 

 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

(ลงช่ือ)...........................................................  
(......................................................................)  

ผูบ้นัทึกขอ้มูลค าขอ/จ่ายบตัร 

(ลงช่ือ)...........................................................  
(.....................................................................)  

ผูจ้่ายรหัส 

(ลงช่ือ)..............................................................  
(.........................................................................) 

ผูบ้นัทึกบญัชีบตัร 

อนุมัติค ำขอใช้บริกำร 

 

(ลงช่ือ)............................................................  
(......................................................................)  

ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย 

รำยละเอียดบัตรและซองรหัสประจ ำบัตร 

บตัรสหกรณ์เอทีเอ็ม เลขที่.................................................................................................... .......... 
ซองรหัสเลขที่........................................... .....................................................................................  
 

ไดร้ับบตัรละซองรหัสแลว้.........................................................................................เจา้ของบญัชี  



 

ค ำขอเปลีย่นแปลงบญัชีคู่บตัร ATM  หรือ ยกเลิกบัตร ATM 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทำงหลวง จ ำกัด 

เลขที่บตัร ATM      -  -  -  -   

ขอ้มูลผูย้ื่นค าขอเปลี่ยนแปลงบัญชีคู่บตัร                                                                                                               เลขที่สมาชิก  

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................นามสกุล... .....................................................................................

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน        

ขา้พเจา้มีความประสงค ์   

 เปลี่ยนแปลงบญัชีหลกัเป็นเลขที่บญัชี  -  -  -  

 เปลี่ยนแปลงบญัชีเสริม ดงัน้ี 

    เลขที่บญัชีเดิม  -  -  -        เลขที่บญัชีใหม่  -  -  -  

 เพิ่มบญัชีเสริม เลขท่ีบญัชี       -  -  -  

 ยกเลิกบญัชีเสริม เลขที่บัญชี   -  -  -  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งมาป็นหลกัฐานเป็นที่เรียบร้อยแลว้ และยินดีปฎิบติัตามเง่ือนไขการใชบ้ัตร ATM 

สหกรณ์ทุกประการ  

  

ลงช่ือ.....................................................................................ผูย้ื่นค าขอ / เจา้ของบญัชี  

                                                                                                          (.........................................................................................)  

                                                                                                                            วนัที่................................................ 

 

เจา้หน้าที่.........................................................................  

(.......................................................................)  

 

บตัร ATM เก่ำ 

กรณียกเลิก / เปล่ียนบญัชีหลกั  

เอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 ส าหน้าสมุดบตัรบญัชี 

 


