
หนังสือยินยอมให้หักเงนิเดอืน   ณ ที่จ่าย (เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ) 

เขียนที่..........................................................................................  

วนัที่.............เดอืน............................................พ.ศ.....................  

เรียน ผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  

 ข้าพเจ้า............................................................... ..........................................เลขท่ีสมาชิก......................................................................... 

สังกัด.......................................... ..............................สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี.......................................................ซอย.................................................. 

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

เขต/อ าเภอ......................................................... ...................................จังหวัด.........................................................................................................               

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

มีความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง    จ ากัด     หักเงินเดือน    ณ    ท่ีจ่าย                                              

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

ของข้าพเจ้าเพ่ือน าฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เลขท่ีบัญชี....................................................................................................... ช่ือ

บัญชี..............................................................................................................................ตามจ านวนท่ีปรากฎในใบแจ้งเรียกเก็บเงินประจ าเดือน 

 ข้าพเจ้ายอมรับว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากัด  จะหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินเดือนในบัญชีมีเพียงพอใน

การหักในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้ น  ได้จากสมุดคู่ฝาก / Statement หรือจาก

ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 

 ในกรณท่ีีเอกสารหลักฐานเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไป  ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ท่ี

จ่าย ฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายท่ีได้เปล่ียนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ 

 การให้หักเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย ดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันท าหนังสือนี้ละให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้เพิ กถอน  

โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้สหกรณ์  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                        ลงช่ือ .........................................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม                                                   

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

                              ลายมือช่ือท่ีตามท่ีให้ไว้กับสหกรณ์                                                                                                                                                            

สหกรณ์ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

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

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

         เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ 

 

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



เอกสารท่ีใช้ประกอบ  

ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 

**กรณีเปิดบญัชีร่วม ต่องใช ้                       

ส าเนาบตัรประชาชนทั้ง 2 คน 

ออมทรัพย ์        ออมทรัพยพ์เิศษ        ออมทรัพยเ์กษยีณสุข 

       ประจ ารายเดือน 12 เดือน          ประจ ารายเดือน 24 เดือน 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด                                                                                                                                               

หนงัสือขอเปิดบัญชีเงนิฝาก 

                                    

                                                                     ประเภทบัญชี 

1. .ข้อมูลสมาชิก         

 

 
 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

 

 

 

 

3. วิธีการฝากเงิน 

 

 

 

 

4. เฉพาะผู้ฝากประเภทประจ ารายเดือน 24 เดือน 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งมาเพื่อเป็นหลกัฐานเป็นท่ีเรียนร้อยแลว้ และยินดีปฎิบติัตามเง่ือนไขและระเบียบการฝากเ งินของสหกรณ์ฯทุก
ประการ 

               ลงช่ือ..............................................................................ผูย่ื้นค าขอเปิดบญัชี             ลงช่ือ................................................................................ผูข้อเปิดบญัชีร่วม                                                                                          

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

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

 

ขา้พเจา้.......................................................................................................... ...........................โทรศพัท์...............................................................

เลขที่สมาชิก                                                                                                                                                                                                                                

เลขที่บตัรประชาชน                 

เปิดบญัชีเงินฝาก ประเภท...................................................................................................... ...............................................................................

จ านวนเงิน........................................................บาท(.................................. ................................................................................... ......................)

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

โดยผูม้ีอ านาจในการลงนามเพือ่ถอนเงินในบญัชีคือ 1.................................................................................... ................................(ช่ือเป็นตวับรรจง)                                  

                                                                                   2............................................................................................................. ...... (ช่ือเป็นตวับรรจง)                                  

 

 
ขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงค์ ส่งรายเดือนๆละ.........................................................................................บาท   เพือ่เขา้บญัชี                                

                        ออมทรัพยพ์เิศษ                     ประจ ารายเดือน 24 เดือน เลขที่บญัชี............................................. .........................................  

โดยวธีิ                 ช าระเอง                  หกัเงินเดือน  หกับ านาญ 

  หกัเงินฝากออมทรัพยเ์ลขที่บญัชี............................ ................................................................................................................  

                           

เมื่อครบก าหนดการจ่ายดอกเบี้ยละเงินตน้ใหส้หกรณ์ฯโอนเขา้บญัชี 

 เงินฝากสหกรณ์เลขที่ ........................................... ..............................ช่ือบญัชี...................................................................................... 

 เงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย)์                                                                                                         

     ธนาคารกรุงไทย           ธนาคารไทยพาณิชย ์   (แนบส าเนาเลขที่บญัชีสมุดคู่ฝาก) 

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

   



 

ค าขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอม็                                                                                                                                                                            

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

 

 

 

ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ                                                                                                                     เลขท่ีสมาชิก   

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................ .............................นามสกุล...............................................................................  

ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)            

นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)    

เลขท่ีบัตรปะชาชน               วัน/เดือน/ปีเกิด                          

สถานท่ีติดต่อ/ส่งเอกสาร/บัตรเอทีอ็ม และรหัสลับประจ าเอทีเอ็ม     ของข้าพเจ้า                                                                                                                                     

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

บ้านเลขท่ี.....................................................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย..............................................ถนน... .......................................................

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

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

บัญชีหลักท่ีใช้บริการคู่กับบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม                                                                                                                                                                   

ขา้พเจา้ตอ้งการใหบ้ญัชีหลกัที่ใชบ้ริการคู่กบับตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีคือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ที่ไดเ้ปิดไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทาง

หลวง จ ากดั                 เลขที่บญัชี         

บัญชีเสริมท่ีใช้ต้องการใช้บริการผ่านบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม 

 ขา้พเจา้ตอ้งการใหบ้ริการบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามเลขทีบ่ญัชีตามที่ระบุไวด้า้นล่าง ใชบ้ริการถอนเงิน โอนเงิน ระหวา่งบญัชีและหรือ

บริการอื่นที่เปิดใหบ้ริการผ่านบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ี                                                                                                                                                                

1.                       2.           

      ขา้พเจา้ไดอ้่านรายละเอียดในเอกสารค าขอฉบบัน้ีรวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการบตัรสหกรณ์เอทีเอ็มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค า

ขอใชบ้ริการบตัรสหกรณ์เอทเีอ็มที่ไดร้ะบุอยูด่า้นหลงัค าขอฉบบัน้ีครบถว้นและยนิดีปฏิบติัตามทุกประการจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน                                                                                             

                                                                                                           ลงช่ือ............................................................... ...........ผูย้ ืน่ค าขอ/เจา้ของบญัชี                 

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

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

            

                                                                                                                                                                                               -ต่อดา้นหลงั- 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 Reference No.     

 เลขที่บตัรเอทีเอ็ม                

เอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 ส าเนาหนา้สมุดบญัชีทุกบญัชีที่ระบุ 

เอกสารเพิม่เติมกรณีส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์

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

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

 ยืน่ค าขอที่ท าการสหกรณ์ 

 ส่งค าขอทางไปรษณีย ์



 

 

ข้อก าหนดเงือ่นไขการใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอม็                                                                                                                        

ขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทเีอ็ม ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ดงัน้ี 

1.บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดัและหรือ

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ในฐานะผูใ้หบ้ิรการ มีสิทธ์ิเรียกคืนหรือยกเลิกการใชบ้ริการเมื่อใดกไ็ด ้ โดยไม่จ าเป้นตอ้งแจง้ให้ผู่ขอใช้

ล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

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

ของธนาคารที่เขา้ร่วมเคร่ือข่าย ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัยพไ์ทยไอซีที จ ากดั 

3.ผูถ้ือบตัรสหกรณ์เอทีเอม็ ยอมรับวา่การใชบ้ริการใดๆผ่านบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีไม่เกี่ยวกบัการท ารายการใดๆผ่านบญัชีเงินฝากหมายเลขบญัชีทุก

บญัชีที่ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ไดเ้ขียนระบุไวด้า้นหนา้ของค าขอใชบ้ริการน้ี หากไดก้ระท าไปโดยใชร้หสัลบัประจ าบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ประกอบ

กบัวธีิการหรือเง่ือนไขการบริการนั้น กระท าตามที่ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ก าหนดถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ 

ประกอบกบัวธีิการหรือเง่ือนไขการใชบ้ริการนั้น กระท าตามที่ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวงจ ากดั ก าหนดถกูตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูถ้ือบตัร สหกรณ์

เอทีเอ็มไม่ตอ้งท าหรือลงรายมอืช่ือในเอกสารใดๆเพือ่เป็นหลกัฐานในการนั้นอีกและผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็มยนิยอมรบัผิดชอบในการกระท า

ดงักล่าวเสมือนหน่ึงผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ กระท าการดว้ยตนเอง ทั้งน้ีไม่วา่จะเกิดดว้ยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 

4.ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ยนิยอมรับบนัทกึหลกัฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ที่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้นเพือ่หกับญัชีของ

ผู่ถือบตัร สหกรณ์เอทเีอ็ท อนัเน่ืองมาจากการใชร้หสัลบัประจ าบตัร สหกรณ์เอทีเอ็มนั้น มคีวามถูกตอ้งทุกประการผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็มตกลงวา่

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายอนัเกิดขึ้นแก่ผูถ้อืบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ตัร 

สหกรณ์เอทีเอ็ม 

5.เมื่อผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ เปลี่ยนแปลงทีอ่ยู ่หน่วยงานสังกดั และเลขหมายโทรศพัท ์จะตอ้งแจง้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด ทราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เอกสารหรือหนงัสือใดๆที่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ส่งไปยงัผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ตามต าบลที่อยูแ่ละ/หรือ

หน่วยงานตามที่แจง้ไว ้ใหถ้ือวา่ผูถ้ือบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ไดท้ราบขอ้ความในเอกสารหรือหนงัสือนั้นๆแลว้ 

6.สหกรณ์ออมทรัยก์รมทางหลวง จ ากดั สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใชบ้ริการ ตามแค่เห็นสมควร  

7.ใหถ้ือวา่คู่มือหรือเอกสารใดๆเกี่ยวกบัการใชบ้ริการบตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไดม้อบหรือส่งใหผู้ ้ถือบตัร 

สหกรณ์เอทีเอ็ม แลว้ หรือที่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ประกาศก าหนดระเบียบสหกรณ์เพิม่เติมต่อไปในภายหนา้นั้น เป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใชบ้ตัร สหกรณ์เอทีเอ็ม น้ีดว้ย 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  

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

ผูบ้นัทึกขอ้มลูค าขอ/จ่ายบตัร 

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

ผูจ่้ายรหสั 

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

ผูบ้นัทึกบญัชีบตัร 

อนุมัติค าขอใช้บริการ 

 

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

ผูจ้ดัการ/ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย 

รายละเอียดบัตรและซองรหัสประจ าบัตร 

บตัรสหกรณ์เอทีเอ็ม เลขที่.................................................................................................... .......... 
ซองรหสัเลขที่................................................................................................................................  
 

ไดร้ับบตัรละซองรหสัแลว้.........................................................................................เจา้ของบญัชี  


