 ยืน่ คาขอที่ทาการสหกรณ์
 ส่งคาขอทางไปรษณี ย ์

คาขอใช้ บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมป่ าไม้ จากัด
Reference No.

(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ข้ อมูลผู้ยนื่ คาขอ

เลขทีส่ มาชิก

ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... นามสกุล...............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด

/

/

(ปี พุทธศักราช)

บัญชีหลักทีใ่ ช้ บริการคู่กบั บัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม
ข้าพเจ้าต้องการให้บญั ชีหลักที่ใช้บริ การคู่กบั บัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม นี้คือบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ได้เปิ ดไว้กบั สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด เลขที่บญั ชี
บัญชีเสริมทีใ่ ช้ ต้องการใช้ บริการผ่านบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม
ข้าพเจ้าต้องการให้บญั ชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามเลขที่บญั ชีตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง ใช้บริ การถอนเงิน โอนเงิน ระหว่างบัญชีและ
หรื อบริ การอื่นที่เปิ ดให้บริ การผ่านบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม นี้
1.
2.
3.

4.

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดในเอกสารคาขอฉบับนีร้ วมทัง้ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตรสหกรณ์ เอทีเอ็มซึ่งเป็ นส่ วน
หนึ่งของคาขอใช้ บริการบัตรสหกรณ์ เอทีเอ็ม ทีไ่ ด้ ระบุอยู่ด้านหลังคาขอฉบับนีค้ รบถ้ วนและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐาน
เอกสารประกอบพร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง
 สาเนาบัตรประชาชน
เอกสารเพิ่มเติมกรณี ส่งใบสมัครทางไปรษณี ย์
 สาเนาหน้าสมุดบัญชีทุกบัญชีที่ระบุ

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ยนื่ คาขอ/เจ้ าของบัญชี
(.....................................................................)
................./............................/....................

กรณีส่งคาขอทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าขอให้จดั ส่ง เอกสาร / บัตรเอทีเอ็ม และรหัสลับประจาบัตรเอทีเอ็มของข้าพเจ้าโดย
 จัดส่ งตามทีอ่ ยู่ทสี่ หกรณ์ ส่งเอกสารคาขอนีม้ าให้ ข้าพเจ้ า หรือ
 จัดส่ งตามทีอ่ ยู่ใหม่ ดงั นี้ ชื่อหมู่บา้ น/อาคาร................................................................................................... ชั้นที่....................
บ้านเลขที่................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................................
ตาบล/เขต................................................. อาเภอ/แขวง..............................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................................โทรที่บา้ น.............................................. โทรมือถือ..........................................................
E – Mail……………………………………………………..
หมายเหตุ: 1. สมาชิกไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
2. สมาชิกสมทบเสียค่ าธรรมเนียม 100 บาท
3. กรณีบัตรหาย ชารุด ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ เสียค่ าธรรมเนียม 100 บาท

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม
ข้ าพเจ้ าผู้ยนื่ คาขอในฐานะผู้ถือบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม ยินยอมปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดและเงือ่ นไข ดังนี้
1. บัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม นี้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จากัด ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จากัด
และหรื อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด ในฐานะผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ์เรี ยกคืนและหรื อยกเลิกการใช้บริ การเมื่อใดก็ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผขู ้ อใช้บริ การทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
2. บัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม นี้ สามารถใช้บริ การผ่านตู ้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด หรื อตู ้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น หรื อ ตู ้ ATM ของธนาคาร ที่เข้าร่ วมเครื อข่าย ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จากัด
3. ผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ยอมรับว่าการใช้บริ การใดๆ ผ่านบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม นี้ไม่วา่ เกี่ยวกับการทารายการใดๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก
หมายเลขบัญชีทุกบัญชีที่ผถู ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ได้ระบุไว้ดา้ นหน้าของคาขอใช้บริ การนี้ หรื อการใช้บริ การอื่นที่จะเปิ ดให้ใช้ผา่ น
บัตรสหกรณ์เอทีเอ็มนี้ในอนาคต หากได้กระทาไปโดยใช้รหัสลับประจาบัตร สหก รณ์เอทีเอ็ม ประกอบกับวิธีการหรื อเงื่อนไขการใช้
บริ การนั้น กระทาตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด กาหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ไม่ตอ้ งทาหรื อ
ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลั กฐานในการนั้นอีก และผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็มยินยอมรั บผิดชอบในการกระทาดังกล่าว
เสมือนหนึ่งผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม กระทาการด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่วา่ จะเกิดด้วยความทุจริ ตของบุคคลภายนอกหรื อไม่ก็ตาม
4. ผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ยินยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรื อเอกสารใดๆก็ตาม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัดได้จดั ทาขึ้ นเพื่อ
หักบัญชีของผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม อันเนื่องมาจากการใช้รหัสลับประจาบัตร สหกรณ์เอทีเอ็มนั้น มีความถูกต้องทุกประการ
ผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ตกลงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด ไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายอันเกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือบัตร
สหกรณ์เอทีเอ็ม อันเนื่องมาจากการใช้บตั ร สหกรณ์เอทีเอ็ม
5. เมื่อผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัด และเลขหมายโทรศัพท์ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้
จากัด ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เอกสารหรื อหนังสื อใด ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรม ป่ าไม้ จากัด ส่งไปยังผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม
ตามตาบลที่อยูแ่ ละ/หรื อหน่วยงานตามที่แจ้งไว้ ให้ถือว่าผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ได้ทราบข้อความในเอกสารหรื อหนังสื อนั้นๆ แล้ว
6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัดสงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริ การ ตามแต่เห็นสมควร
7. ให้ถือว่าคู่มือหรื อเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริ การ บัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด ได้มอบหรื อส่งให้
ผูถ้ ือบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม แล้ว หรื อที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด ประกาศหรื อกาหนดระเบียบสหกรณ์ เพิ่มต่อไปในภายหน้า
นั้น เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บตั ร สหกรณ์เอทีเอ็ม นี้ดว้ ย

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
................................................... ( ลงชื่อ)
(
)
ผู้บันทึกข้ อมูลคำขอ / จ่ ำยบัตร
อนุมัติคำขอใช้ บริกำร

................................................... ( ลงชื่อ)
................................................... ( ลงชื่อ)
(
)
(
)
ผู้จ่ำยรหัส
ผู้บันทึกบัญชีคู่บัตร
รายละเอียดบัตรสหกรณ์ เอทีเอ็มและซองรหัสประจาบัตร

.............................................................................. ( ลงชื่อ)
( นาย
)
รองผูจ้ ดั การส่วนก

บัตรเลขที่ 5818 9500 0020 ……………………….……
ซองรหัสเลขที่ RFSC – 02…………………………………….

