วันที่ .......... / .......... / ..........
ใบคำขอใช้ บริกำรบัตรกรุ งไทยสถำบัน/องค์ กร  แบบ AUTO-IPAC  แบบ PRE-IPAC
ติดรูปถ่ ำยสีขนำด 2 นิว้
หน้ ำตรง
ไม่ สวมหมวก
หรือแว่ นตำดำ
ที่ถ่ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ด้ วย กำว เท่ ำนัน้

ชื่อสถาบัน/องค์กร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เลขประจาตัวนักศึกษา

 ขอทาบัตรใบที่ .....1......
 บัตรกรุ งไทยสถาบัน/องค์กร-เอทีเอ็ม  บัตรคลาสสิค

 บัตรทอง/บัตรมีประกัน
บัตรใหม่
บัตรหาย/ถูกขโมย
บัตรชารุ ด
ลืมรหัส
เปลี่ยนเลขประจาตัวนักศึกษา/พนักงาน/สมาชิก จากเดิม...................................ใหม่................................................
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
จากเดิม.......................................................ใหม่...........................................................
เปลี่ยนตาแหน่ง
จากเดิม.......................................................ใหม่...........................................................
ยกเลิกการใช้ บตั ร เนื่องจาก...................................................................................................................................
อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................

เนื่องจาก :

โปรดระบุเลขที่บญ
ั ชี

-

เลขที่บตั รประชาชน

-

-

--

(เฉพำะบัญชี ธ.กรุงไทย สำขำมธ.ท่ ำพระจันทร์ เท่ ำนัน้ )
-

-

ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

คานาหน้ า

นาย

(โปรดระบุชือ่ เต็ม เว้น 1 ช่อง และตามด้วยนามสกุล ด้วย)
นาง
นางสาว
อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...........................................................................................................................................................................................
คณะ...... …………..…..…………..........………......................……….. ระดับ...........................................................................................................
สาขาวิชา..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ตดิ ต่อได้ เลขที่........................อาคาร/หมู่บ้าน..................................................................................ชันที
้ ่...............................................
ซอย........................................................ถนน................................................................แขวง/ตาบล.........................................................................
เขต/อาเภอ.................................................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์..............................................โทรศัพท์มือถือ...................................................... E-mail Address................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด : …….....……. /….......................………/ พ.ศ ............................. หมู่โลหิต.......................................................................................
วันออกบัตร : ……..……. /…..........................………/ พ.ศ ...........................วันหมดอายุ: ……..…. /…........................………/ พ.ศ ...........................
......................................................................

ลำยมือชื่อนักศึกษำ

........................................................
เจ้ าหน้ าที่สถาบัน/องค์กรรับรองเอกสารถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา

หมายเหตุ: - หมายเลขบัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร ที่ธนาคารออกให้ ทา่ นล่วงหน้ า จะมีผลบังคับใช้ ตอ่ เมื่อท่านได้ ลงนามในใบคาขอเปิ ดบัญชีออมทรัพย์
และ/หรือบริการบัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร
- ผู้ขอใช้ บริการขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ ให้ ไว้ ในคาขอใช้ บริการฯ ฉบับนี ้ทังหมด
้
ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ
ข้ อควรระวัง : 1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตัวบรรจง และชัดเจนด้วยปากกาเท่านัน้ 2. แนบสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ใบคำขอใช้ บริกำรบัตรธรรมศำสตร์

เอกสำรแนบ 2

140

วันที่ .......... / .......... / ..........

เรียน บมจ. ธนำคำรกรุงไทย สำขำ / จุดบริกำรแลกเปลี่ยนเงิน ...ม.ธรรมศำสตร์ ท่ ำพระจันทร์ ...........วันที่ .....................................................
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์ขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ของธนาคาร จึงขอให้ รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี ้
ชื่อและนำมสกุล  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................
บัตรสำคัญประจำตัว
 บัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลข ……………………………………………………………..
 หนังสือเดินทาง
หมายเลข ……………………...…………………………………...…
 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………. หมายเลข ………………………………………………..….……...…
มีควำมประสงค์
 ขอซือ้ บัตรธรรมศำสตร์ ประเภท …IPAC…CARD (CASH.CARD)....... จำนวนบัตร ......1..... ใบ จำนวนเงินในบัตรรวม ....0.00..... บำท
 ขอออกบัตรทดแทนกรณี  บัตรถูกเครื่ อง ATM/ADM ยึด ที่...................................  อื่นๆ (โปรดระบุ)....………………………..
ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ ในคาขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ฉบับนี ้ทังหมดถู
้
กต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง
ทุกประการ และผู้ขอใช้ บริ การได้ รั บทราบข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขการใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบทังหมดแล้
้
ว ซึ่งเป็ นไปตามความ
ประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุในข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ดงั กล่าว รวมทัง้ ข้ อตกลงและเงื่ อนไขการถื อบัตรกรุ งไทยเอทีเอ็มและบัตรกรุ งไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรื อระเบียบปฏิบัติ และ/หรื อ
คู่มือ และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึน้ ตามที่ธนาคารกาหนด
ทุกประการ ซึง่ ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของคาขอใช้ บริ การฉบับนี ้ด้ วย โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงด้ วยว่าวันหมดอายุ (Valid thru เดือน/ปี ) ที่ปรากฏบนบัตรธรรมศาสตร์
มิใช่วนั สิ ้นสุดการใช้ บตั รธรรมศาสตร์ ระหว่าง ธนาคาร และ ผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าบัตรธรรมศาสตร์ จะสิ ้นสุดระยะเวลาการใช้ บตั ร
ตามกาหนดเวลาที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ นี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายใดๆ แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
เพื่อเป็ นหลักฐานผู้ขอใช้ บริ การจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญ (ถ้ ามี) ไว้ ข้างท้ ายนี ้
ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับบัตรธรรมศาสตร์ หมายเลข .............................................................................. และได้ รับเอกสารดังต่อไปนี ้เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรบัตรธรรมศำสตร์
 สำเนำใบคำขอใช้ บริกำรบัตรธรรมศำสตร์
** ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเก็บสาเนาใบคาขอใช้ บริ การบัตรธรรมศาสตร์ ไว้ เพื่อเป็ นเอกสารหลักฐานสาคัญในการติดต่อ /ขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการใช้
บัตรกับธนาคารในภายหลัง**
ลงชื่อ …………….............................................. ผู้ขอใช้ บริ การ
(
)
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
หมายเลขบัตร

บัญชี Wash
Account

วันอออกบัตร

วันสิ ้นสุดการใช้ บตั ร

บนหน้ ำบัตรวันหมดอำยุ ….…./…….. (Valid thru mm/yy)
หมำยเหตุ : วันออกบัตร คือ วันที่ทำบัตร (…./…./….)
วันสิน้ สุดกำรใช้ บัตร คือ วันสุดท้ ำยของเดือนที่ออกบัตร บวกไปอีก 6 ปี (…./…./….)

จานวนเงิน

ค่าธรรมเนียม

จานวนเงินรวม
( บาท)

ลงชื่อ .................................................. พนักงำนผู้รับคำขอ/ผู้อนุมัติ
(

)

วันที่ .......... / .......... / ..........

(กรุ ณากรอกข้ อมูลในข้ อทีม่ ีเครื่องหมาย** ให้ ครบถ้ วน/ข้ อ1 – 7, ข้ อ12 และลงลายมือชื่อนศ.ด้ านล่างด้ วยค่ ะ)
ข้ อมูลเพิม่ เติม รหัสนักศึกษา.....................

**1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) NAME ……….....................................SURNAME………………………………………..……......
**2. วุฒิการศึกษา  ต่ากว่าอนุปริ ญญา(01)  อนุปริ ญญา(02)  ปริ ญญาตรี (03)  ปริ ญญาโท(04)  ปริ ญญาเอก (05)
**3. อาชีพ  ข้าราชการ (01).............................................. ข้าราชการการเมือง (01)  พนง.รัฐวิสาหกิจ (02)  พนง.บริ ษทั (03)
 ธุรกิจส่วนตัว (05)  อาชีพอิสระ (06) นักเรี ยน/นักศึกษา (07)  ลูกจ้าง (04)  อื่นๆ(08)(ระบุ)...................................
เลือกธุรกิจส่วนตัวโปรดระบุประเภท.............................................................................................................................................

**4. รายได้

 ไม่มีรายได้ประจา (00)  1-10000(01)
 10001-20000(02)  20001-30000(03)  30001-40000(04)
 40001-60000(05)  60001-80000(06)  800001-100000(07) 100001-150000(08)  150,001-ขึ้นไป (09)

**5. ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เหมือนที่อยูต่ ามหน้าบัตรประชาชน
 (เฉพาะกรณี ไม่ตรงตามบัตรประชาชน) เลขที่...............อาคาร..........................หมู่ที่.........…...ซอย………………........
ถนน................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................รหัสไปรษณี ย.์ .....................

**6. สถานภาพ  โสด / S  หย่าร้าง / D  หม้าย / W  สมรส / M ชื่อคู่สมรส..........................................................................
**7. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน............................................ มือถือ.......................................... E – mail ........................................................................
8. วัตถุประสงค์การเปิ ดบัญชี  1.ออมเงิน  2.การลงทุนในธุรกิจ  3.ชาระ/เบิก เงินกู้  4.เพื่อการสิ นเชื่อ
 5.บัญชีเงินเดือน  6.เพื่อหักบัญชีชาระค่าใช้จ่าย  99. อื่นๆ(ระบุ)..LINK บัตรนักศึกษา.ม.ธรรมศาสตร์
9. แหล่งที่มาของเงิน
 1.เงินออม
 2.ธุรกิจส่วนตัว
 3.รับจ้าง
 4.มรดก/ของขวัญ
 5.ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน  6.กูส้ ถาบันการเงิน  99. อื่นๆ(ระบุ)....จากครอบครัว..............
10. ประมาณการทาธุรกรรม / เดือน (ฝาก/โอนเข้า)  A 1-6 ครั้ง  B 7-12 ครั้ง  C >12 ครั้ง เป็ นเงิน.5,000.บาท / เดือน
11. ประมาณการทาธุรกรรม / เดือน (ถอน/โอนออก)  A 1-6 ครั้ง  B 7-12 ครั้ง  C >12 ครั้ง เป็ นเงิน.5,000.บาท / เดือน

**12. ชื่อสถานที่ทางาน.........................................................................................ตาแหน่งงาน......................................................................
13. แหล่งที่มาของรายได้หรื อเงินของลูกค้ามาจาก  ประเทศไทย  อื่น ๆ โปรดระบุชื่อประเทศ..........................-...............................
14. ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง  เจ้าของบัญชี  ผูม้ ีอานาจสัง่ จ่าย  บุคคลอื่นๆ โปรดระบุความสัมพันธ์...................................
ชื่อ – สกุล .........................-............................... เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง/หลักฐานอื่น ๆ........................-..........................
ชื่อ – สกุล .........................-............................... เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง/หลักฐานอื่น ๆ........................-..........................
โปรดกรอกข้ อมูลและถ่ ายสาเนาบัตรประชาชนให้ ชัดเจน

พื้นที่สาหรับถ่ายบัตรสาคัญประจาตัว

***ลงลายมือชื่อนักศึกษา
ลงลายมือชื่อ………………………………..
(ให้ เหมือนกับลายมือชื่อทีใ่ ห้ ไว้กบั ธนาคาร)
วันที.่ .............................................................

