
 เปิดบัญชีใหม่ (ก) 
 หักเงินได้รายเดือนเพ่ือฝากเงิน (ข) 
 สมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม (ค) 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 

    วันที ่................................................ 
ท่านใช้บริการโดยมีผูแ้นะน าหรือไม่         มี         ไม่ม ี

     ชื่อ-นามสกุล (ผู้แนะน า)__________________________________ 

     เลขที่สมาชิก (แนะน า) 

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ขอใช้บริการ  
 นาย นาง นางสาว   เลขที่สมาชิก 

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) 

___________________________________________________________ 

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) 

 
นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) 

 
เลขที่บัตรประชาชน 

วันเกิด (ว/ด/ป)_____/_____/_____  วันหมดอายุบัตร _____/______/_____ 

สถานภาพ        โสด        สมรส 

หน่วยงานที่สังกัด_______________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ ______________________________  สัญชาติ __________ 

 อีเมล_์______________________________________________________ 

สถานที่ส่งเอกสาร    ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ท างาน 

ที่อยู่ปัจจุบันทีต่ิดต่อได้ 

หมู่บ้าน/อาคาร _______________________________เลขที่____________

หมู่ที่________ซอย_________________ถนน________________________

แขวง/ต าบล______________________เขต/อ าเภอ____________________

จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์__________________

โทรศัพท์_________________ต่อ_______เวลาที่สะดวกติดต่อ____________ 

(ก) ส าหรับบริการเปิดบัญชีใหม ่
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภท 
 ออมทรัพย ์ ออมทรัพย์พิเศษ ประจ า_______เดือน 
 อื่นๆ_________________ 
ชื่อบัญช_ี__________________________________________________ 
เงื่อนไขการถอน ถอนผู้เดียว 
  ถอนร่วมกับ**______________________________ 
เปิดบัญชีโดย เงินสด โอนธนาคาร_______________________ 
  เช็คธนาคาร____________เลขที่________________ 

จ านวนเงินเปิดบัญช_ี_____________________ บาท 

ตัวอักษร (____________________________________________________) 
 ข้าพเจ้าได้รับทราบ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไข และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน ทุกประการ 

ตัวอยา่งลายมือชือ่ (คนละ  2 ลายมือ)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

**เง่ือนไขส าหรับบัญชีร่วม**   
 การฝากเงินหรือถอนเงินโดยใช้บัญชีร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ฝากร่วมคนใดคน
หนึ่งมีสิทธิถอนได้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ผู้
ฝากร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิจะถอนเงินจากบัญชีนี้ได้ ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 
 

 
 
 
 

ส าหรับเจา้หน้าที่ผู้ท าการเปิดบัญช ี

บัญชเีลขที ่
 
ผู้รับเงิน/ผู้เปิดบัญชีเงินฝาก 
 
(                                             ) 
 
 

ผู้อนุมัติ 
 
(                                              ) 

 
ผู้จัดการ 

หมายเหตุ 
*โปรดน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกคร้ังท่ีถอนเงิน 
 

 (ข) ส าหรับบรกิาร       หัก       ยกเลิก       เปลี่ยนแปลง(เป็น) 
 เงินได้รายเดือนเพ่ือฝากเงิน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์หักเงินได้รายเดือนเพื่อฝากเข้าบัญชี ดังนี ้
 ฝากเข้าออมทรัพย ์ เลขที่ 

จ านวน_______________________บาท 

ตัวอักษร (____________________________________________________) 
 ฝากเข้าออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 

จ านวน_______________________บาท 

ตัวอักษร (____________________________________________________) 
หมายเหตุ  สมาชิกยื่นค าขอเดือนนี้จะมีผลในเดือนถัดไป เนื่องจากสหกรณ์ฯ ส่งยอดการหักเงิน
ให้แก่กองคลังและหน่วยงานที่มีหน้าที่หักเงินเดือนระหว่างวันที่ 1-20 ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
(ค) ส าหรับบรกิารบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม โดยต้องการใช้
ควบคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จ ากัด 
เลขที่  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กรณีสมัครบัตรATM) 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPEN/ATM 20/07/2558 
 

ผู้ขอใช้บริการ         _________________________________________ 
 

 (__________________________________________) 

0 1 - - -

0 1 - - -

ผู้ขอใช้บริการ         _________________________________________ 

  (_________________________________________) 

 

ผู้ขอใช้บริการ         _________________________________________ 

  (_________________________________________) 

 

0 1 - - -

 

1

2

3

X X 

เลือกได้ท้ัง 3 บริการ 

0 1 - - -

ข้อก าหนดและเงือ่นไขการใช้บริการบัตรสหกรณเ์อทีเอ็ม อยู่ด้านหลัง 



ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนด
และเงื่อนไข ดังน้ี 
1. บัตรสหกรณ์เอทีเอ็มน้ี เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซี
ที จ ากัด ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด และหรือสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ในฐานะ  ผู้ให้บริการ มีสิทธิ์เรียกคืนและหรือ
ยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด 
2. บัตรสหกรณ์เอทีเอ็มน้ี สามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด หรือตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น หรือตู้ 
ATM ของธนาคารท่ีเข้าร่วมเครือข่าย ATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จ ากัด 
3. ผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ผ่านบัตรสหกรณ์
เอทีเอ็มน้ี ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการท ารายการใดๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก หมายเลข
บัญชีทุกบัญชีท่ีผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มได้เขียนระบุไว้ในค าขอใช้บริการน้ี 
หากได้กระท าไปโดยใช้รหัสลับประจ าบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ประกอบกับวิธีการ
หรือเงื่อนไขการใช้บริการน้ัน การกระท าตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จ ากัด ก าหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มไม่ต้องท า
หรือลงลายมือชื่อใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการน้ันอีก และผู้ถือบัตรสหกรณ์
เอทีเอ็มยินยอมรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวเสมือนหน่ึงผู้ถือบัตรสหกรณ์
เอทีเอ็มกระท าการด้วยตนเอง ท้ัง น้ีไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของ
บุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 
4. ผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ยินยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็
ตาม ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ได้จัดท าขึ้นเพื่อหักบัญชี
ของผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม อันเน่ืองมาจากการใช้รหัสลับประจ าบัตรสหกรณ์
เอทีเอ็มน้ัน มีความถูกต้องทุกประการ ผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มตกลงว่า 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายอันเกิดขึ้นแก่ผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม อันเน่ืองมาจากการใช้บัตร
สหกรณ์เอทีเอ็ม 
5. เมื่อผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ หน่วยงาน สังกัด และเลข
หมายโทรศัพท์ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารหรือหนังสือใดๆ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จ ากัด ส่งไปยังผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ตามต าบลท่ีอยู่และ/
หรือหน่วยงานตามท่ีแจ้งไว้ ให้ถือว่าผู้ถือบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มได้ทราบข้อความ
ในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด สงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะเปลี่ยน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้บริการ ตามแต่เห็นสมควร 
7. ให้ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 
ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ได้มอบหรือส่งให้ผู้ถือบัตร
สหกรณ์เอทีเอ็มแล้ว หรือที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ประกาศหรือก าหนดระเบียบสหกรณ์เพิ่มต่อไปในภายหน้าน้ัน เป็นส่วนหน่ึง
ของข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้บัตรสหกรณ์เอทีเอ็มน้ีด้วย 



ส าหรับเจ้าหน้าที่ :  
Reference No: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

 

 

  บริการด้านเงินฝากดอกเบี้ยสูง   
  √ เงินฝากออมทรัพย์  
  √ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
  √ เงินฝากประจ า 3,6,12 เดือน   

  ช่องทางการฝากสะดวก 
  √ ฝากที่เคาเตอร์เงินฝากสหกรณ ์

√ ฝากผ่านบริการ Bill Payment ท่ีเคาเตอร์ 7 ธนาคาร
ท่ัวประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ 

 

  บริการเบิกถอนเงินสดทันใจ 
  √ ถอนเงินทางโทรสาร 
  √ เบิกถอนเงินผ่านบัตร ATM สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน 
  √ ถอนผ่านตู้ ATM ท้ัง 3 ธนาคาร หรือตู้ ATM ของ ชอท. 
   
 
 
  
 

   
 
 
 
  
     
    ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี 

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.................................... 
(                                ) 

ผู้บันทึกข้อมูลค าขอ 

 
 
 

ลงชื่อ.................................... 
(                               ) 

ผู้จ่ายรหัสบัตร 

 
 
 

ลงชื่อ.................................... 
(                                ) 

ผู้บันทึกบัญชีคูบ่ัตร 

รายละเอียดบัตรและซองรหัสประจ าบัตร 

บัตรสหกรณ์เอทีเอ็มเลขที่………………………………………………………….…………… 

ซองรหัสเลขที่......................................................................................................... 
 

อนุมัติค าขอใช้บริการ 
 

ลงชื่อ_____________________________ 
(                                              ) 

  ผู้จัดการ 

กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารกลับมาท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร.0-2940-5088 ต่อ 214-216 โทรสาร 0-2561-1502 
www.doacoop.com 
Email Address :doacoop@gmail.com 

บัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 
ฝากแสนง่าย ถอนแสนสบาย 

บัตรสหกรณ์ ATM 

http://www.doacoop.com/

