(แบบ ฝอ.1)
สำหรับเจ้. ำหน้ำที่

เลขที่บัญชี

คำขอเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จำกัด
วันที่........................................
เรียน ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จำกัด
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ..................................................................................อำยุ............................ปี
เลขที่บัตรประชำชน      สมำชิกเลขทะเบียนที่......................
ตำแหน่ง..................................สังกัด........................................รหัสพนักงำน.................................................
โทรศัพท์ที่ทำงำน...............................ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................
ถนน...................................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์บ้ำน......................................
สถำนที่สะดวกในกำรติดต่อ

 บ้ำน  ที่ทำงำน

มีควำมประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ฯ (ขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำ 500 บำท)
จำนวนเงิน...............................บำท (.............................................................)
ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมเงื่อนไข ประกำศและระเบียบของสหกรณ์ฯ ในส่วนที่ว่ำด้วย
เงินฝำกออมทรัพย์ซึ่งใช้อยู่ในเวลำนีแ้ ละที่จะมีข้นึ ต่อไปภำยหน้ำทุกประกำร

ตัวอย่ำงลำยมือชื่อเจ้ำของบัญชี

ขอแสดงควำมนับถือ

1..................................................................ลำยมือชื่อ

…………………………………..………………...

(........................................................)
2..................................................................ลำยมือชื่อ

ผูข้ อเปิดบัญชี

.....................................................
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเปิดบัญชี

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

........./......./.........

......../.........../.........

ผูจ้ ัดกำรหรือเหรัญญิก

( แบบ ฝอ.2)
ยื่นวันที่..............................................
เอกสารประกอบคาขอใช้บริการครบถ้วน

บันทึกขอใช้บริการ ฝาก-ถอน หรือโอนเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (เอทีเอ็ม)

............................................เจ้าหน้าที่
วันที่................/................../................

เขียนที่........................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า....................................................................อายุ.........................ปี เลขที่บัตรประชาชน

     เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
สมาชิกเลขทะเบีย นที่............................. ตาแหน่ง ..................................................................
สังกัด...................................โทรศัพท์ที่ทางาน..................................โทรศัพท์มือถือ..............................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................ถนน....................................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศั พ ท์ บ้ าน............................................. ได้ท าบันทึ ก ขอใช้บ ริก าร ฝาก-ถอนหรื อโอนเงิ น ฝาก
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (เอทีเอ็ม) ไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้
1. บัญชีเงินฝากที่จะต้องใช้เพื่อ ฝาก-ถอน หรือโอนเงิน (เอทีเอ็ม) ประกอบด้วย
1.1 บัญชีเงินฝากที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์
บัญชีสหกรณ์เลขที่ / 
1.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นชื่อบัญชีของข้าพเจ้า
บัญชีเลขที่    
สาขา........................................................
2. ในการฝาก-ถอน หรื อ โอนเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (เอที เ อ็ ม ) โดยบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของข้าพเจ้าตามข้อ 1.2 ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการถือบัตรเอทีเอ็ม และชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการบริการฝาก – ถอน หรือโอนเงินดังกล่าว
ตามที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)กาหนดด้วย
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข ประกาศและระเบียบของสหกรณ์ ในส่วนที่ว่าด้วย
การรับเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งใช้อยู่ในเวลานีแ้ ละที่จะมีข้นึ ต่อไปภายหน้าทุกประการ

เอกสารประกอบขอใช้บริการ
 สาเนาบัตรประชาชน/บัตรพนักงาน
 สาเนาหน้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
 สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร
ถอนเงินฝำกออมทรัพย์ ผ่ำนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติกรุงไทย ATM
ข้ า พเจ้ า ในฐานะสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ารประปาส่ ว นภู ม ภาค จ ากั ด ผู้ ถื อ บั ต ร เอที เ อ็ ม
ธนาคารกรุงไทย ยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงือนไข ดังนี้
1. บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เป็นของธนาคารกรุงไทยสมาชิกผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมบัตร
รายปีและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่ธนาคารกรุงไทยกาหนด
2. กรณีบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยของสมาชิกชารุดหรือสูญหายหรือธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ให้บริการหรือธนาคารยกเลิกการให้บริการ ให้สมาชิกติดต่อธนาคารกรุงไทยรวมทั้งค่าธรรมเนียมและหรือ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ
3. กรณีมีเหตุจาเป็น สหกรณ์มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้
สมาชิกผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
4. เมื่อผู้ยื่นคาขอใช้บริการได้รับอนุมัติให้ใช้บริการบัตรเอที เอ็มธนาคารกรุงไทยเพื่อฝาก-ถอน-โอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ตามที่ระบุไว้ในคาขอนี้แล้ว สหกรณ์จะถือว่ามีบัตรดังกล่าวเป็น
บัตรที่ใช้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติกรุงไทย เอทีเอ็ม
5. ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ที่สหกรณ์จัดให้มีข้นึ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่
สมาชิ ก มี อ ยู่ กั บ สหกรณ์ แ ละได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าขอนี้ หรื อ ไม่ ว่ า เกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ใ ดๆของผู้ ถื อ บั ต รเอที เ อ็ ม
ธนาคารกรุงไทย หากได้กระทาไปโดยใช้รหัสลับประจาบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ประกอบกับวิธีการ
หรือเงื่อนไขการใช้บริการนั้นตามที่สหกรณ์กาหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ไม่ ต้ อ งท าหรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารใดๆ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการนั้ น อี ก และผู้ ถื อ บั ต รเอที เ อ็ ม
ธนาคารกรุงไทย ต้องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งผู้ถอื บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยกระทา
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นาบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไปใช้
หรือไม่ก็ตาม ผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นทั้งสิน้
6. สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไข ตลอดจนอัตราค่ าธรรมเนียมในการทา
รายการต่างๆโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ให้ถือว่าคูม่ ือหรือเอกสารใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งสหกรณ์ได้มอบหรือส่ง
ให้ผถู้ อื บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แล้วหรือที่สหกรณ์ประกาศหรือกาหนดระเบียบสหกรณ์เพิ่มต่อไปใน
ภายหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยนีด้ ้วย
8. เมื่อผู้ถอื บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัดและหมายเลขโทรศัพท์จะต้องแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีเอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ สหกรณ์ ส่งไปยังผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงไทย ตามตาบลที่อยู่และ/หรือหน่วยงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าผู้ถอื บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว

