
หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือน   ณ ทีจ่่าย (เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ) 

เขียนที.่......................................................................................... 

วนัที.่............เดือน............................................พ.ศ..................... 

เรียน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................................เลขทีส่มาชิก.........................................................................

สังกดั........................................................................สถานทีต่ดิต่อ เลขที.่......................................................ซอย...................................................

ถนน......................................................................................................แขวง/ต าบล.................................................................................................

เขต/อ าเภอ............................................................................................จงัหวดั.........................................................................................................              

รหัสไปรษณีย์.............................................................................................โทรศัพท์................................................................................................ 

  มคีวามประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง    จ ากดั     หักเงนิเดือน    ณ    ทีจ่่าย                                               

จ านวน...................................................บาท (........................................................................................................................................................) 

ของข้าพเจ้าเพ่ือน าฝากเข้าบญัชีเงนิฝาก ประเภทออมทรัพย์พเิศษ เลขทีบ่ัญชี.......................................................................................................

ช่ือบัญชี..............................................................................................................................ตามจ านวนทีป่รากฎในใบแจ้งเรียกเกบ็เงนิประจ าเดือน 

 ข้าพเจ้ายอมรับว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากัด  จะหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงนิเดือนในบัญชีมเีพยีงพอ

ในการหักในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักเงนิเดือน ณ ทีจ่่ายข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้น  ได้จากสมุดคู่ฝาก / Statement หรือจาก

ใบเสร็จรับเงนิของสหกรณ์ 

 ในกรณีที่เอกสารหลกัฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าโดยเหตุใดกต็าม หนังสือยินยอมให้หักเงนิเดือน 

ณ ทีจ่่าย ฉบับนีค้งมผีลใช้บังคบัส าหรับบัญชีเงนิฝากเลขหมายทีไ่ด้เปลีย่นแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ 

 การให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันท าหนังสือนีล้ะให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้เพกิ

ถอน  โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สหกรณ์  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                        ลงช่ือ .........................................................................ผู้ให้ความยนิยอม                                                   

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

                              ลายมือช่ือทีต่ามทีใ่ห้ไว้กบัสหกรณ์                                                                                                                                                            

 

สหกรณ์ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

                                                                ลงช่ือ.............................................................................. 

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

          เจ้าหน้าทีผู้่รับมอบอ านาจ 

โทร.0-2644-7941 ต่อ 102 104   0-2644-4826   



เอกสารที่ใช้ประกอบ  

ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ฉบบั 

**กรณีเปิดบญัชีร่วม ต่องใช ้                       

ส ำเนำบตัรประชำชนทั้ง 2 คน 

ออมทรัพย ์        ออมทรัพยพ์ิเศษ        ออมทรัพยเ์กษียณสุข 

       ประจ ำรำยเดือน 12 เดือน          ประจ ำรำยเดือน 24 เดือน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั                                                                                                                                               

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 

                                    

                                                                     ประเภทบญัชี 

1. .ข้อมูลสมาชิก         

 

 
 

2. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ 

 

 

 

 

3. วธีิการฝากเงนิ 

 

 

 

 

4. เฉพาะผู้ฝากประเภทประจ ารายเดือน 24 เดือน 

 

 

 

 

ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งมำเพื่อเป็นหลกัฐำนเป็นท่ีเรียนร้อยแลว้ และยนิดีปฎิบติัตำมเง่ือนไขและระเบียบกำรฝำกเงินของสหกรณ์ฯ
ทุกประกำร 

               ลงช่ือ..............................................................................ผูย้ืน่ค  ำขอเปิดบญัชี             ลงช่ือ................................................................................ผูข้อเปิดบญัชีร่วม                                                                                          

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

                           วนัท่ี............................................................................                                                               วนัท่ี....................................................................            

 

ขำ้พเจำ้.....................................................................................................................................โทรศพัท.์..............................................................

เลขท่ีสมำชิก                                                                                                                                                                                                                                

เลขท่ีบตัรประชำชน                 

เปิดบญัชีเงินฝำก ประเภท.....................................................................................................................................................................................

จ ำนวนเงิน........................................................บำท(...........................................................................................................................................)

ช่ือบญัชี.................................................................................................................................................................................................................

โดยผูมี้อ ำนำจในกำรลงนำมเพื่อถอนเงินในบญัชีคือ 1..........................................................................................................................................                                     

                                                                                   2......................................................................................................................................... 

 

 
ขำ้พเจำ้ขอแจง้ควำมประสงค ์ส่งรำยเดือนๆละ.........................................................................................บำท   เพื่อเขำ้บญัชี                                

                        ออมทรัพยพ์ิเศษ                     ประจ ำรำยเดือน 24 เดือน เลขท่ีบญัชี......................................................................................  

โดยวธีิ       ช ำระเอง                  หกัเงินเดือน  หกับ ำนำญ 

  หกัเงินฝำกออมทรัพยเ์ลขท่ีบญัชี............................................................................................................................................ 

                           

เม่ือครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบ้ียละเงินตน้ใหส้หกรณ์ฯโอนเขำ้บญัชี 

 เงินฝำกสหกรณ์เลขท่ี .........................................................................ช่ือบญัชี...................................................................................... 

 เงินฝำกธนำคำร (ประเภทออมทรัพย)์                                                                                                         

     ธนำคำรกรุงไทย           ธนำคำรไทยพำณิชย ์   (แนบส ำเนำเลขท่ีบญัชีสมุดคูฝ่ำก) 

............................................................................................ช่ือบญัชี...................................................................................................... 

   



ค าขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอม็                                                                                                                                                                            

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั 

 

 

 

ข้อมูลผู้ย่ืนค าขอ                                                                                                                     เลขทีส่มาชิก   

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................นามสกลุ...............................................................................

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)                

นามสกลุ(ภาษาองักฤษ)        

เลขทีบ่ัตรปะชาชน                      วนั/เดือน/ปีเกดิ                          

สถานทีต่ิดต่อ/ส่งเอกสาร/บัตรเอทีอม็ และรหัสลบัประจ าเอทเีอม็     ของข้าพเจ้า                                                                                                                                     

ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร.................................................................................................................................................ช้ัน................................................

บ้านเลขที.่....................................................หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย..............................................ถนน..........................................................

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

รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์บ้าน.............................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................

บัญชีหลกัทีใ่ช้บริการคู่กบับัตร สหกรณ์เอทเีอม็                                                                                                                                                                   

ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรใหบ้ญัชีหลกัท่ีใชบ้ริกำรคู่กบับตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีคือบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รม

ทำงหลวง จ ำกดั                 เลขท่ีบญัชี         

บัญชีเสริมทีใ่ช้ต้องการใช้บริการผ่านบัตร สหกรณ์เอทเีอม็ 

 ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรใหบ้ริกำรบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ตำมเลขท่ีบญัชีตำมท่ีระบุไวด้ำ้นล่ำง ใชบ้ริกำรถอนเงิน โอนเงิน ระหวำ่งบญัชีและ

หรือบริกำรอ่ืนท่ีเปิดใหบ้ริกำรผำ่นบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ี                                                                                                                                                                

1.                       2.           

      ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยละเอียดในเอกสำรค ำขอฉบบัน้ีรวมทั้งขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำรบตัรสหกรณ์เอทีเอม็ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของค ำขอใชบ้ริกำรบตัรสหกรณ์เอทีเอม็ท่ีไดร้ะบุอยูด่ำ้นหลงัค ำขอฉบบัน้ีครบถว้นและยนิดีปฏิบติัตำมทุกประกำรจึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐำน                                                                                             

                                                                                                           ลงช่ือ..........................................................................ผูย้ืน่ค  ำขอ/เจำ้ของบญัชี                 

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

                                                                                                           วนัท่ี ............................................................................. 

            

                                                                                                                                                                                               -ต่อดำ้นหลงั- 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

 Reference No.     

 เลขที่บตัรเอทีเอม็                

เอกสำรประกอบพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ส ำเนำบตัรประชำชน 

 ส ำเนำหนำ้สมุดบญัชีทุกบญัชีท่ีระบุ 

เอกสำรเพ่ิมเติมกรณีส่งใบสมคัรทำงไปรษณีย ์

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

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

 ยืน่ค  ำขอท่ีท ำกำรสหกรณ์ 

 ส่งค ำขอทำงไปรษณีย ์



ข้อก าหนดเง่ือนไขการใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทเีอม็                                                                                                                        

ขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ยนิยอมปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข ดงัน้ี 

1.บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ำกดั ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ำกดัและหรือ

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ในฐำนะผูใ้หบิ้รกำร มีสิทธ์ิเรียกคืนหรือยกเลิกกำรใชบ้ริกำรเม่ือใดก็ได ้โดยไม่จ ำเป้นตอ้งแจง้ใหผู้ข่อใช้

ล่วงหนำ้แต่อยำ่งใด 

2.บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ี สำมำรถใชบ้ริกำรผำ่นตู ้ATM  ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั หรือตู ้ATM ของสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น หรือ

ตู ้ATM ของธนำคำรท่ีเขำ้ร่วมเคร่ือข่ำย ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัยพไ์ทยไอซีที จ ำกดั 

3.ผูถื้อบตัรสหกรณ์เอทีเอม็ ยอมรับวำ่กำรใชบ้ริกำรใดๆผำ่นบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีไม่เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรใดๆผำ่นบญัชีเงินฝำกหมำยเลข

บญัชีทุกบญัชีท่ีผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ไดเ้ขียนระบุไวด้ำ้นหนำ้ของค ำขอใชบ้ริกำรน้ี หำกไดก้ระท ำไปโดยใชร้หสัลบัประจ ำบตัร สหกรณ์

เอทีเอม็ ประกอบกบัวธีิกำรหรือเง่ือนไขกำรบริกำรนั้น กระท ำตำมท่ี สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ก ำหนดถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูถื้อ

บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ประกอบกบัวธีิกำรหรือเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำรนั้น กระท ำตำมท่ี สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวงจ ำกดั ก ำหนดถูกตอ้ง

สมบูรณ์แลว้ ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ไม่ตอ้งท ำหรือลงรำยมือช่ือในเอกสำรใดๆเพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำรนั้นอีกและผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็

ยนิยอมรับผดิชอบในกำรกระท ำดงักล่ำวเสมือนหน่ึงผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ กระท ำกำรดว้ยตนเอง ทั้งน้ีไม่วำ่จะเกิดดว้ยควำมทุจริตของ

บุคคลภำยนอกหรือไม่ก็ตำม 

4.ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ยนิยอมรับบนัทึกหลกัฐำนหรือเอกสำรใดๆก็ตำม ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือหกับญัชี

ของผูถื่อบตัร สหกรณ์เอทีเอท็ อนัเน่ืองมำจำกกำรใชร้หสัลบัประจ ำบตัร สหกรณ์เอทีเอม็นั้น มีควำมถูกตอ้งทุกประกำรผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็

ตกลงวำ่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ไม่จ ำเป็นตอ้งรับผดิชอบในควำมเสียหำยอนัเกิดข้ึนแก่ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ อนัเน่ืองมำจำก

กำรใชบ้ตัร สหกรณ์เอทีเอม็ 

5.เม่ือผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ หน่วยงำนสงักดั และเลขหมำยโทรศพัท ์ จะตอ้งแจง้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั 

ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เอกสำรหรือหนงัสือใดๆท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ส่งไปยงัผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ตำมต ำบลท่ีอยู่

และ/หรือหน่วยงำนตำมท่ีแจง้ไว ้ใหถื้อวำ่ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ไดท้รำบขอ้ควำมในเอกสำรหรือหนงัสือนั้นๆแลว้ 

6.สหกรณ์ออมทรัยก์รมทำงหลวง จ ำกดั สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรับกำรใชบ้ริกำร ตำมแคเ่ห็นสมควร 

7.ใหถื้อวำ่คู่มือหรือเอกสำรใดๆเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ไดม้อบหรือส่งใหผู้ถื้อ

บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ แลว้ หรือท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ประกำศก ำหนดระเบียบสหกรณ์เพ่ิมเติมต่อไปในภำยหนำ้นั้น เป็นส่วน

หน่ึงของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรับกำรใชบ้ตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีดว้ย 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
(ลงช่ือ)........................................................... 
(......................................................................) 

ผูบ้นัทึกขอ้มูลค ำขอ/จ่ำยบตัร 

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

ผูจ่้ำยรหสั 

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

ผูบ้นัทึกบญัชีบตัร 

อนุมตัคิ าขอใช้บริการ 

 

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

ผูจ้ดักำร/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

รายละเอยีดบัตรและซองรหัสประจ าบัตร 

บตัรสหกรณ์เอทีเอม็ เลขท่ี.............................................................................................................. 
ซองรหสัเลขท่ี................................................................................................................................ 
 

ไดรั้บบตัรละซองรหสัแลว้.........................................................................................เจำ้ของบญัชี 


