
เอกสารแนบ  1  หน้า  1 
 

 

        วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ....................  

เรียน  ผู้จัดการสาขา.................................................................. 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี                      
(โปรดระบุเครื่องหมาย    ในช่อง    และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์)  

1.1  ชื่อสถาบันการศึกษา .............................................................. ....................................... ประเภทสถาบันการศึกษา    รัฐบาล      เอกชน 

1.2  ที่ตั้งสถาบันการศึกษา  เลขที่ .................... หมู่ที่ .................... ถนน ................................................ แขวง/ต าบล.................................................... 

อ าเภอ/เขต .................................................................... จังหวัด .................... ................................ รหัสไปรษณีย์   

1.3  ระดับชั้นที่เปิดสอน    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย    ปวช./ปวส.    อุดมศึกษา 

โดยมีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ............................ คน 

1.4  สถาบันการศึกษาเคยเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรยีนหรือไม่    เคยเข้าร่วมและยังด าเนินโครงการอยู ่   เคยเข้าร่วมและยกเลิกโครงการแล้ว  
  ไม่เคยเข้าร่วม    อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)................................................................. 

1.5  ข้อมูลผู้มีอ านาจกระท าแทน 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................. .............. ต าแหน่ง ............................................................ โทรศัพท์ ....................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน .................................................................. e-mail address ..................................................................................................... . 

2.1  ชื่อ – นามสกุล ........................................................................ ต าแหน่ง ............................. ................................ โทรศัพท์ ...................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน .................................................................. e-mail address........................................................................................................  

2.2  ชื่อ – นามสกุล ........................................................................ ต าแหน่ง ...... ....................................................... โทรศัพท์ ...................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ......................................... ......................... e-mail address........................................................................................................ 

2.3  ชื่อ – นามสกุล ........................................................................ ต าแหน่ง ............................. ................................ โทรศัพท์ ...................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ......................................... ......................... e-mail address........................................................................................................  

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้แสดงความจ านงซ่ึงมีอ านาจกระท าแทนของสถาบันการศึกษาตามหนังสือแต่งตั้งผู้อ านวยการ  หรือผู้บริหารสูงสุด  
ของสถาบันการศึกษา  หรือตามหนังสือมอบอ านาจกระท าแทน  ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในใบสมัครเข้าร่วมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล    
(GSB Digital School Bank)  ฉบับน้ี  ทั้งหมดถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคาร   
ได้ก าหนดไว้ทุกประการ 

 
 
 

ลงช่ือผู้มีอ านาจกระท าแทน...................................................................  

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

ส่วนที่  2 : ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประสานงาน  (เปน็อาจารย์ที่ปรกึษา/ด าเนนิงานธนาคารโรงเรยีนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)            
ไม่นอ้ยกว่า 2 ท่าน) 

ใบสมัครเข้าร่วมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)  

ส่วนที่  3 : ผู้มีอ านาจกระท าแทนลงนาม 

ส่วนที่  1 : ข้อมูลผู้ใช้บริการ 



เอกสารแนบ  1  หน้า  2 
  
 

 ข้าพเจ้าในฐานะผู้แสดงความจ านงซ่ึงมีอ านาจกระท าแทนของสถาบันการศึกษาตามหนังสือแต่งตั้งผู้อ านวยการ  หรือผู้บริหารสูงสุด    
ของสถาบันการศึกษา  หรือหนังสือมอบอ านาจกระท าแทน  ซ่ึงมีชื่อปรากฏอยู่ในใบสมัครเข้าร่วมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)  
ฉบับน้ี  โดยต่อไปจะเรียกว่า  “สถาบันการศึกษา”  ตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ธนาคารออมสิน  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ธนาคาร”  
ได้ก าหนดไว้  ดังน้ี  

               1.  สถาบันการศึกษาและธนาคารมีความประสงค์ที่จะร่วมมือด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)          
เพื่อส่งเสริมการออม  สร้างความรู้  และสร้างประสบการณ์ทางการเงินในสังคมยุคดิจิทัลให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการด้วยเครื่องมือทางการเงินของธนาคาร  ดังน้ี 
                   1.1  บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร  ส าหรับการบริหารจัดการทางการเงินของสถาบันการศึกษาและนักเรียนและนักศึกษา 
                   1.2  บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตส าหรับลูกค้านิติบุคคล  (บริการ GSB Corporate Internet Banking)  ส าหรับการด าเนินการ
ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank) 
                   1.3  บริการ  Mobile Banking (MyMo)  ส าหรับนักเรียนที่มีอายุ  15  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ส าหรับการสร้างประสบการณ์การบริหาร
จัดการทางการเงินของนักเรียนและนักศึกษา 
                   1.4  บริการ  Line GSB Now  ส าหรับรับการแจ้งเตือนการน าฝากเงินเข้าบัญชี 

               2.  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของสถาบันการศึกษาที่ใช้ในธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)  จะใช้ในการด าเนินงาน     
ที่เก่ียวข้องกับธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)  น้ีเท่าน้ัน  ห้ามมิให้น าบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank) 

               3.  สถาบันการศึกษามีหน้าที่ในการจัดหาบุคลากร  สถานที่  เครื่องใช้ส านักงาน  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส าหรับการด าเนินการธนาคาร
โรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank) 

               4.  ธนาคารมีหน้าที่ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  และสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  รวมทั้งการให้บริการระบบงานของธนาคารที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank) 

               5.  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือผู้ด าเนินการ  หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  
(GSB Digital School Bank)  สถาบันการศึกษามีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1  วัน 

               6  กรณีที่สถาบันการศึกษามีความประสงค์ขอยกเลิกการด าเนินการต้องแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วัน   

               7.  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank)  
ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  นอกจากน้ีธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวทั้งหมด  หรือบางส่วน  หรือเฉพาะแต่สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงแห่งใด
เม่ือไร  ก็ได้  โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วัน    

               8.  ในกรณีที่มีกฎหมาย  ประกาศ  หรือระเบียบของทางราชการ  ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมทางการเงินของ
สถาบันการศึกษา  หรือนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันการศึกษารายใดรายหน่ึงหรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเม่ือ
ธนาคารได้รับการร้องขอ  สถาบันการศึกษาตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล  และ/หรือจัดท ารายการเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของ
สถาบันการศึกษาต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ     

               9.  สถาบันการศึกษาตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital 
School Bank)  ของธนาคารฉบับ  รวมทั้งคู่มือหรือเอกสารใด ๆ  เก่ียวกับการด าเนินการที่ธนาคารจะประกาศโดยทั่วไปด้วยวิธีการใดที่มีอยู่ในขณะน้ี  
หรือที่ธนาคารจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายภาคหน้า  โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดและเงื่อนไขการด าเนินการน้ีด้วย           
โดยสถาบันการศึกษายินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งจัดท าเอกสารอ่ืนใดให้แก่ธนาคารตามที่ทางราชการ  และ/หรือที่
ธนาคารก าหนดทุกประการ 

 
 
 
 
 

ลงช่ือผู้มีอ านาจกระท าแทน...................................................................  

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

ข้อตกลงและเง่ือนไขการด าเนินการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  (GSB Digital School Bank) 


