
 
คําขอเปดบัญชีเงนิฝากประเภทใบรับเงนิฝากประจํา (FIXED DEPOSIT RECEIPT) 

บุคคลธรรมดา 

วันที…่……/………/………. 
 

ขาพเจาขอเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารอาคารสงเคราะห และขอใหรายละเอียด ดังน้ี               ประจํา……..............เดือน             อ่ืน ๆ ระบ…ุ…….………………….. 
ช่ือบัญชี  .......................................................................................................................................................................................................................................      
ช่ือเจาของบัญชี        นาย          นาง         นางสาว           อ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................... เลขประจําตัวลูกคา    ……………………..บัญชีเลขที่............................... 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ช่ือภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ) 
  

วัน/เดือน/ปเกิด............./........../..........    สัญชาติ    ไทย              มากกวา 1 สัญชาติ ระบุ............................................           อ่ืน ๆ ระบุ ................................... 
 

เลขประจําตวัประชาชน 
  

       เลขที่บัตรขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ ......................................................................            บัตรอ่ืน ๆ  (ระบ)ุ................................................................................... 
ออกโดย............................................................................. วันที่ออกบัตร.........../........../..........     วันที่หมดอายุ........../........../..........             ตลอดชีพ 

                              

             

 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน/เจาของสัญชาติ    
เลขที ่.............หมูที่ ........หมูบาน.................................... ซอย .............................. ถนน.............................................. ตําบล/แขวง ................................................. 
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท..................... โทรสาร…….................. E-mail ………….……….............................  
 

สถานท่ีทํางาน   ช่ือที่ทํางาน ..................................................................................ประเภทธุรกิจ..................................................................................................  
อาคาร/หมูบาน/สํานักงาน .................. ช้ัน ...........เลขที่..........หมูที่......... ซอย .................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง ........................................ 
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท..................... โทรสาร…….................. E-mail ………….………............................. 
 

สถานท่ีติดตอ / สถานท่ีจัดสงเอกสาร           ท่ีอยูตามทะเบียนบาน        ท่ีอยูตามสถานท่ีทํางาน         อ่ืน ๆ ระบุ (ดานลาง) 

เลขที่ .............หมูที่ ........หมูบาน.................................... ซอย .............................. ถนน.............................................. ตําบล/แขวง ................................................. 

อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท..................... โทรสาร…….................. E-mail ………….………............................. 
 

จํานวนเงินท่ีเปดบัญชี เช็ค.......................................................................บาท (……………………………………….......................................................) 
   BAHTNET………………………………………......บาท (..............................................................................................................)   
   เงินโอน.................................................................บาท (..............................................................................................................) 
การจัดสงหนังสือยืนยันยอด        ตองการ        ไมตองการ การจัดสง SMS ผานมือถือหมายเลข......................................       ภาษาไทย        ภาษาอังกฤษ 

สถานภาพ       โสด          สมรส        หยา        หมาย         อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................... 

อาชีพ           ขาราชการ (ระบุ) …………………….        พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ระบ)ุ…………………………….            คาขาย  (ระบุ)..............................................  

                   รับจาง (ระบ)ุ……………          เปนเจาของธุรกิจ/ถือหุนในธุรกิจ > 20% (โปรดระบุลักษณะธุรกิจ)………………………           อ่ืน ๆ ระบ…ุ……..……. 

รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ.......................................................................บาท    ภาระคาใชจายตอเดือน................................................................บาท 

วัตถุประสงคของการเปดบัญชี           ออมเงิน               ลงทุนในธุรกิจ          คาใชจายสวนตัว            อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ…………………...………………………… 

แหลงท่ีมาของรายไดหลักมาจากประเทศ (ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ)              ไทย                         อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………...………………… 

แหลงท่ีมาของเงินท่ีใชหมุนเวียนในบัญชี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       เงินเดือน/เงินบําเหน็จ       มรดก/ของขวัญ         การขายหลักทรัพย/ตราสารทางการเงิน        ธุรกิจสวนตัว         เงินปนผล/ดอกเบี้ย       อ่ืน ๆ ระบุ.........................     

ประมาณการจํานวนรายการฝากและถอนตอเดือนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในบัญชี (รายการ) 

       นอยกวา 10 รายการ         10 - 30 รายการ         มากกวา 30 - 50 รายการ               มากกวา 50 รายการ 

ประมาณการจํานวนรายการฝากและถอนตอเดือนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในบัญชี (รายการ)  

     นอยกวา 1 แสนบาท          1 แสนบาท – 5 แสนบาท         มากกวา 5 แสนบาท – 1 ลานบาท         มากกวา 1 ลานบาท – 5 ลานบาท          มากกวา 5 ลานบาท  

เง่ือนไขการส่ังจาย                 ดวยตนเอง                              ลงนามรวมกัน                                      คนใดคนหนึ่ง            อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)……………… 

- ขาพเจาไดรับทราบรายละเอียด เง่ือนไข ขอตกลงการฝากเงินและผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ขาพเจาใชไดครบถวนแลว โดยยินยอมในการ

ตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร และตกลงยินยอม ผูกพันปฏบิัติตาม ระเบียบ เง่ือนไข ขอตกลงของธนาคารที่มีอยูแลว หรือที่ธนาคารจะออกเพ่ิมเติม 

หรือแกไขตอไปในภายหนาทุกประการ 

- หากฝากประเภททวงถาม อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเม่ือใดก็ไดโดยมิตองแจงลวงหนา 

   ลูกคาควรเขาใจผลติภัณฑและเงือนไขกอนตัดสินใจลงชือ โดยพนักงานมีหนาที
อธิบายและตอบขอซักถาม เสนอใหสําเนาสัญญา และเสนอให Sales sheet 
สําหรับผลิตภณัฑซับซอน 

        ประสงคขอรับสําเนาสัญญา   ไมประสงคขอรับสําเนาสัญญา 

   พนักงานไดอธิบายขอมูลสําคัญครบถวนและตอบขอซักถาม เสนอใหสําเนา

สัญญา และเสนอให Sales sheet สําหรับผลติภัณฑซับซอนแลว 
 

 

                                                ลงช่ือ........................................................... 

                                                            ประทับตราช่ือ – นามสกุลพนักงาน 

                                                                                                      

                                        

             ลงช่ือ...............................................................ผูขอเปดบัญชี 

                                                                                                                            (.................................................................) 

                                                                                                                                  วันที.่.................................... 



 

 

 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคารฯ 
 

                  รหัสหนวยงาน       

                         เลขท่ีบัญชี       
 

ประเภทลูกคา 
 

   1   บุคคลธรรมดา   2   สถาบันที่ไมแสวงหากําไร    3   นิติบุคคล 
            4   สถาบันการเงิน        5   บริษัทประกันภัย/บริษัทประกนัชีวิต     6   กองทุน (ระบุประเภท)................................................................... 
               7   สวนราชการ    8   รัฐวิสาหกิจ กลต.    9   บุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ  
          10  ธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ (นอกประเทศ)                       11  นิติบุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ(จดทะเบียนในไทย/ตางประเทศ) 
              12  อ่ืน ๆ................................................................... 
 

 

 

เอกสารท่ีแนบ (ตองเปนเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน และมีรูปถาย) 
 

   บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                 ใบอนุญาตขับขี ่     

                                  หลักฐานอ่ืนที่ออก/รับรองโดยหนวยงาน/องคกร                                   ใบแทน/บัตรช่ัวคราว (ระหวางรอออกเอกสาร)  

กรณีบุคคลตางดาว  หนังสือเดินทาง   ใบสําคญัประจําตวัคนตางดาว  เอกสารหลักฐานอ่ืนที่ออก/รับรองโดยหนวยงาน/องคกร 
 

 

 

ผูรับผลประโยชนท่ีแทจริง (BENEFCIAL OWNER : BO)  เจาของเปนผูรับผลประโยชนที่แทจริงเพียงผูเดียว     มีบุคคลอ่ืนรวม 
 

1. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

2. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

 

 

 

รหัสของเจาหนาท่ีการตลาด             รหัสของผูหาเงินฝาก                                                  

 

 

 
ลงช่ือ................................................ผูรับการเปดบัญชี            ลงช่ือ.......................................................ผูอนุมัติการเปดบัญชี 

         (..................................................)                 (.....................................................) 
         (ประทับตรายาง)                                                                                                     (ประทับตรายาง)                                                                                                                                           

           วันท่ี........................................                                                    วันท่ี........................................... 

 

 

เลขที่บัญชีลูกคา .............................................................................................................. 

เลขประจําตวัลูกคา………………..………………………………………………………. 

   ระดับ 1 (ต่ํา)   ระดับ 2 (กลาง)   

   ระดับ 3 (สูง)     ระดับ 4 (สูงสุด) 

   ไดตรวจสอบและทํา EDD แลว (กรณี ระดับ 3 ขึ้นไป)  

     อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................ 

   ไมอนุมัติ เนื่องจาก..................................................................................... 

…………………………....…….... 

(.......................................) 

   (ประทับตรายาง)            

ผูอนุมติ 

(เกี่ยวของกบัผลประเมินความเส่ียง) 

รหัสผูอนุมต ิ............................วัน

ที่......................................... 

…………………….…….…….... 

(........................................) 

(ประทับตรายาง)            

ผูตรวจเอกสาร 

 

รหัสผูตรวจเอกสาร ……….......... 

วันที.่.......................................... 
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