
 

                                            ค าขอใช้บริการบัตร  สหกรณ์เอทีเอม็ 
                                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากดั 

                                                                                                                                                                      
 
ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอ                                                                                             เลขทีส่มาชิก        

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

เลขประจ าตวัประชาชน      

วนั/เดอืน/ปีเกดิ                       /                /                                            (ปี พทุธศกัราช) 

บัญชีหลกัทีใ่ช้บริการคู่กบับัตร สหกรณ์เอทเีอม็ 
ขา้พเจา้ตอ้งการใหบ้ญัชีหลกัท่ีใชบ้ริการคู่กบับตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีคือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัสหกรณ์ออม

ทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั เลขท่ีบญัชี 
บัญชีเสริมทีใ่ช้ต้องการใช้บริการผ่านบัตร สหกรณ์เอทเีอม็ 

ขา้พเจา้ตอ้งการใหบ้ญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามเลขท่ีบญัชีตามท่ีระบุไวด้า้นล่าง ใชบ้ริการถอนเงิน โอนเงิน ระหวา่งบญัชีและ
หรือบริการอ่ืนท่ีเปิดใหบ้ริการผา่นบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ี 
1.         2.   

3.                                                                                                           4. 

 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารค าขอฉบับนีร้วมทัง้ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทเีอ็มซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของค าขอใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทเีอ็ม ทีไ่ด้ระบุอยู่ด้านหลงัค าขอฉบับนีค้รบถ้วนและยนิดปีฏิบัติตามทุกประการ จงึลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน 

      ลงช่ือ ................................................................  ผู้ยืน่ค าขอ/เจ้าของบัญชี 

           (.....................................................................)  
               ................./............................/....................  
 
 
กรณีส่งค าขอทางไปรษณีย์ ขา้พเจา้ขอใหจ้ดัส่ง เอกสาร  / บตัรเอทีเอม็ และรหสัลบัประจ าบตัรเอทีเอม็ของขา้พเจา้โดย 
      จดัส่งตามทีอ่ยู่ทีส่หกรณ์ส่งเอกสารค าขอนีม้าให้ข้าพเจ้า หรือ 
      จดัส่งตามทีอ่ยู่ใหม่ดงันี ้ ช่ือหมู่บา้น/อาคาร................................................................................................... ชั้นท่ี....................    
            บา้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................................  
            ต าบล/เขต................................. ................ อ าเภอ/แขวง..............................................จงัหวดั......................................................  
            รหสัไปรษณีย.์....................................โทรท่ีบา้น.............................................. โทรมือถือ..........................................................  
            E – Mail…………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ: 1. สมาชิกไม่เสียค่าธรรมเนียม  
                  2. สมาชิกสมทบเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 
                  3. กรณีบัตรหาย ช ารุด ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 ยืน่ค  าขอท่ีท าการสหกรณ์ 
 ส่งค าขอทางไปรษณีย ์

เอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
 ส าเนาบตัรประชาชน 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 
 ส าเนาหนา้สมุดบญัชีทุกบญัชีท่ีระบุ 

 

Reference No. 
 (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 



 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทเีอม็ 

ข้าพเจ้าผู้ยืน่ค าขอในฐานะผู้ถือบัตร สหกรณ์เอทเีอม็ ยนิยอมปฏิบัตติามข้อก าหนดและเงือ่นไข ดงันี ้

1. บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั   ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั 
และหรือสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั  ในฐานะผูใ้หบ้ริการมีสิทธ์ิเรียกคืนและหรื อยกเลิกการใชบ้ริการเม่ือใดก็ได ้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด 
2. บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ี สามารถใชบ้ริการผา่นตู ้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั หรือตู ้ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืน   หรือ ตู ้ATM ของธนาคาร ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั 
3. ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ยอมรับวา่การใชบ้ริการใดๆ ผา่นบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีไม่วา่เก่ียวกบัการท ารายการใดๆ ผา่นบญัชีเงินฝาก
หมายเลขบญัชีทุกบญัชีท่ีผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็  ไดร้ะบุไวด้า้นหนา้ของค าขอใชบ้ริการน้ี หรือการใชบ้ริการอ่ืนท่ีจะเปิดใหใ้ชผ้า่น
บตัรสหกรณ์เอทีเอม็น้ีในอนาคต  หากไดก้ระท าไปโดยใชร้หสัลบัประจ าบตัร สหก รณ์เอทีเอม็ ประกอบกบัวธีิการหรือเง่ือนไขการใช้
บริการนั้น กระท าตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั ก าหนดถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูถื้อบตัร  สหกรณ์เอทีเอม็ ไม่ตอ้งท าหรือ     
ลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลั กฐานในการนั้นอีก  และผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ยนิยอมรั บผิดชอบในการกระท าดงักล่าว
เสมือนหน่ึงผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ กระท าการดว้ยตนเอง ทั้งน้ีไม่วา่จะเกิดดว้ยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 
4. ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ยนิยอมรับวา่บนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดัไดจ้ดัท าข้ึ นเพื่อ
หกับญัชีของผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็   อนัเน่ืองมาจากการใชร้หสัลบัประจ าบตัร สหกรณ์เอทีเอม็นั้น มีความถูกตอ้งทุกประการ           
ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็   ตกลงวา่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั ไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายอนัเกิดข้ึนแก่ผูถื้อบตัร 
สหกรณ์เอทีเอม็ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ตัร สหกรณ์เอทีเอม็ 
5. เม่ือผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หน่วยงานสงักดั และเลขหมายโทรศพัท ์จะตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้
จ ากดั ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เอกสารหรือหนงัสือใด ๆ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รม ป่าไม ้จ ากดั ส่งไปยงัผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ 
ตามต าบลท่ีอยูแ่ละ/หรือหน่วยงานตามท่ีแจง้ไว ้ใหถื้อวา่ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ไดท้ราบขอ้ความในเอกสารหรือหนงัสือนั้นๆ แลว้ 
6. สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใชบ้ริการ ตามแตเ่ห็นสมควร 
7. ใหถื้อวา่คู่มือหรือเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการใชบ้ริการ บตัร สหกรณ์เอทีเอม็ ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั ไดม้อบหรือส่งให้   
ผูถื้อบตัร สหกรณ์เอทีเอม็ แลว้ หรือท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั ประกาศหรือก าหนดระเบียบสหกรณ์ เพ่ิมต่อไปในภายหนา้
นั้น เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใชบ้ตัร สหกรณ์เอทีเอม็ น้ีดว้ย 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
 

................................................... (ลงช่ือ) 
(                                                     ) 
    ผู้บันทกึข้อมูลค ำขอ / จ่ำยบัตร 

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

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

   (                                                     ) 
                  ผู้บันทกึบัญชีคู่บัตร 

อนุมัติค ำขอใช้บริกำร 

.............................................................................. ( ลงช่ือ) 
          (     นาย                                         ) 
                                                                 รองผูจ้ดัการส่วนก 

รายละเอียดบัตรสหกรณ์เอทเีอ็มและซองรหัสประจ าบัตร 

บตัรเลขท่ี    5818  9500  0020 ……………………….…… 

ซองรหสัเลขท่ี   RFSC – 02……………………………………. 

 
 




