
ใบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูบริกำร KTB Corporate Online 
Ver. 2017V2 

 เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา/หน่วยงาน …………………………………………   วัน......... เดือน ........................ พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า หน่วยงาน/นิตบุิคคล/บุคคลธรรมดา...................................................................................................................................................................................................... 
โดย นำย/นำง/นำงสำว ……………………….………………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิตบุิคคล/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน มีควำมประสงค์

 เปล่ียนแปลงข้อมูลการใช้บริการ   โปรดระบุ Company ID 10 หลัก..................................         ยกเลกิ KTB Corporate Online Company ID…………………. 

ส่วนท่ี 1 ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้ใช้บริการ  ช่ือหน่วยงาน/นิตบุิคคล/บุคคลธรรมดา ภำษำไทย (TH) * …………………………………………………….……………………… 

..............................................................................................................ภำษำองักฤษ (EN) * ………………………………………………………………............…………………… 
เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดนิทำง * ……………………………………………………………… เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี *…………………………………………..……….……… 
ท่ีอยู่หน่วยงาน*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….…… 
โทรศพัท์ *………………………………………….………..…………………........ โทรสำร*……………………………………………………………………………………………….…. 
ข้อมูลผู้ตดิต่อธนาคาร ช่ือ-สกลุ*…………………………………………….……..……… โทรศพัท์ *…………………………………..………… โทรสำร*………………….…….…… 
โทรศพัท์มือถือ*………………….….........................................………อีเมล์*……………………………………………………………………………………………………………..…   

ส่วนท่ี 2  ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลบริการ    บริการท่ีขอเปล่ียนแปลง จ านวนทัง้สิน้* ..................... บริการ จ านวนเอกสารท่ีแนบมา* ..................... แผ่น ดังนี ้ 
 Reset/Unlock/เปล่ียนแปลงข้อมูล ผู้ดแูลระบบ (Company Admin User) - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ รายละเอียดผู้ดแูลระบบ Company Admin User
 บญัชีตนเอง  - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab Link Own Account 
 บญัชีบุคคลท่ี 3 ธนาคารกรุงไทย  - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab 3rd Party Account (KTB Account Number) 
 บญัชีบุคคลท่ี 3 ต่างธนาคาร  - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab Other Bank Account  
 บญัชีกรรมการ/ บริษัทในเครือ   - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Link Subsidiary Account 

 เปลี�ยนแปลงวงเงนิโอนต่อวันเป็น       Normal      Gold      VIP       SVIP     อื�นๆ....................                  อื�นๆ โปรดระบ.ุ................................................................................

สมัครบริการเพิ่มเตมิ กรุณำกรอกเอกสำรแนบบริกำรท่ีต้องกำรสมคัรเพ่ิมเติม 

 Funds Transfer to 3rd party (โอนเงินบคุคลอ่ืนกรุงไทย )  Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่ำงบญัชีตนเอง) 

 Outward Remittance (โอนเงินต่ำงประเทศ ) 

 Pay Bills (ชําระคา่สนิค้าและบริการ)



 Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่ำงธนาคาร), e-Cheque  

 Download e-Statement (ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหวบญัชี )  
  Inquiry Cheque & Stop Cheque (เรียกดสูถานะเช็คและสัง่อายดัเช็ค)  

บริการด้านการโอนเงนิแบบ Upload   Bulk Payment           e-Cheque  
บริการด้านเช็ค          Convenience Cheque   Convenience Fund Transfer       Cheque Collection  
บริการด้านข้อมูลการรับช าระ   Receivable Download & Receivable Information Online   โปรดระบ ุProduct code………….……………………………..….….....…...  
  sFTP/FTP    โปรดระบ ุProduct code….………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   บริการอ่ืนๆ** โปรดระบ ุ…………….…………..……………………….......................................................................................................................................................  
 ยกเลกิบริการภายใต้ KTB Corporate Online โปรดระบ.ุ.............................................................................................................................................................................   
ส่วนท่ี 3 เอกสารประกอบการขอสมัครเปล่ียนแปลง (ย่ืนเฉพาะเอกสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนบัจากท่ีเคยได้ย่ืนไว้กบัธนาคาร)
ทั ้งนี ้ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรประกอบกำรสมคัรตำมรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไข นบัตั ้งแตท่ี่ข้ำพเจ้ำได้เคยย่ืนไว้กบัธนำคำร 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ บตัรรำชกำร/ รัฐวิสำหกิจ/ หนงัสอืเดินทำง                          ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคล ซึง่นำยทะเบยีนรับรองกำรจดทะเบยีนไว้ไม่เกิน 6  เดือน          
  หนงัสือรายงานการประชมุ หรือหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ                  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ส าหรับผู้ขอใช้บริการลงนาม 
ส านักงานใหญ่ (หน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า)  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำ ข้อมูลและรำยละเอียดที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ในใบค ำขอเปลี่ยนแปลง

บริกำร KTB Corporate Online ฉบับนีท้ัง้หมดถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ซึ่งข้ำพเจ้ำได้อ่ำน
ข้อตกลงกำรใช้บริกำร KTB Corporate Online เป็นที่เข้ำใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติผูกพันตำมเง่ือนไขและ
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงกำรใช้บริกำร KTB Corporate Online รวมทัง้ระเบียบที่ธนำคำรก ำหนดไว้ทุก
ประกำร โดยให้ถือว่ำเอกสำรแนบข้อมูลเพิ่มเติมบริกำรแต่ละประเภท ข้อตกลงกำรใช้บริกำร  KTB Corporate 
Online คู่มือกำรใช้งำน KTB Corporate Online และ/หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่ธนำคำร
จะเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของใบค ำขอเปลี่ยนแปลงบริกำร KTB Corporate Online ฉบบันีด้้วย 
หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดดงักลำ่ว จนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสยีหำยใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับ
ผิดในควำมเสยีหำยท่ีเกิดขึน้ทกุประกำร เพื่อเป็นหลกัฐำนข้ำพเจ้ำจึงขอลงลำยมือชื่อและประทับตรำส ำคัญ  (ถ้ำ
มี) ไว้ข้ำงท้ำยนี ้

รหสัหน่วยงำน ............................. รหสัพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ผู้สง่เร่ือง .................................. 
หนงัสอือนมุติัค่ำธรรมเนียมเลขท่ี ................................... ลงวนัท่ี .................................. 
การตรวจสอบและรับรองลายมือช่ือ 

รหสัสาขา/หน่วยงาน …..........................................................................................................…. 
รหสัเจ้าหน้าที่ผู้ รับเร่ือง ……………………….……..…รหสัผู้จดัการสาขา..................................... 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบควำมถกูต้องของหมำยเลขบญัชี, ลำยมือชือ่ผู้ขอใช้บริกำร, ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจ

ผกูพนัตำมหนงัสอืรับรองนิติบุคคล, ลำยมือชือ่ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน, ลำยมือชื่อเจ้ำของบญัชีว่ำเป็นผู้

มีอ ำนำจกำรเบกิ/ถอน/สัง่จ่ำย/โอนเงิน และเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ รวมทัง้เอกสำรเดิมที่ผู้ขอใช้บริกำรได้

เคยยื่นไว้กบัธนำคำร และเอกสำรกำรรับรองกำรตรวจสอบบญัชีต่ำงสำขำ (ถ้ำมี) รวมทัง้ควำมถกูต้องของ

ข้อมลูที่อยู่ในใบค ำขอสมคัรใช้บริกำรแล้ว จงึอนมุติัให้ลกูค้ำรำยนี ้ใช้บริกำร KTB Corporate Online ได้ 

 ลงช่ือ …………………………………………….……………………….……… 
ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

(………………………………………………………………………) 
ลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี) 

(………………………………………..)    (………………………………………..) 
ผู้ตรวจสอบและรับรองลำยมือช่ือ    ผู้จดักำรสำขำ / หวัหน้ำหน่วยงำน 

หมายเหตุ: กรุณานําสง่สาํเนาเอกสารใบคําขอเปลี�ยนแปลงข้อมลูการใช้บริการและเอกสารแนบข้อมลูเพิ�มเตมิไปยงัฝ่ายสนบัสนนุบริการจดัการทางการเงิน         หน้า 1/ 1 

Add 3rd party/ Other bank account by Company (เพิ�มบญัชีบคุคลอื�นธ.กรุงไทย,บญัชีตา่งธนาคารด้วยตนเอง)
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