คำขอเปลี่ยนแปลงรายการบัตรเครดิต
Request to amend information concerning Credit Card
สาขา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. วันที่ ………………………………………………………………………………………………….

เรียน ผูจ้ ัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
To : The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited Branch

Date

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I, Mr./Mrs./Miss
วันหมดอายุ (Valid thru)……………………………………………………………………………..
ผูถ้ ือบัตร : หมายเลขบัตร
Cardholder number
วันหมดอายุ (Valid thru)……………………………………………………………………………..
บัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Identification Card

Passport

Others (please specify)

เลขที่ No.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… วันหมดอายุ Expiry date………………………………………………………………..e-mail address……………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (บ้าน)……………………………………………………………………………………………………. โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)…………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์ (มือถือ)……………………………………………………………………………………………………
Home Phone

Business Phone

Mobile Phone

มีความประสงคข์ อใหธ้ นาคารดำเนินการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับบัตรเครดิตของขา้ พเจา้ ดังนี้ I hereby request the bank to amend information as regards to my credit card as follows :
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยูจ่ ัดสง่ ใบแจง้ ยอดใชจ้ า่ ย/บัตร/รหัสบัตรเครดิตผา่ นทางไปรษณีย์ Change of statement mailing address :
ชื่อหมูบ่ า้ น/อาคาร/หนว่ ยงาน/ตูป้ .ณ.………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่……………………………………………………….. หมูท่ …ี่ ………………………….. ตรอก/ซอย……………………………………………………………………………….
Address/P.O. Box
No.
Moo
Trok/Soi
ถนน………………………………………………………………………………ตำบล/แขวง…………………………………………………………………. อำเภอ/เขต………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………………………………. รหัสไปรษณีย…์ …………………………………
Street

Sub-District

District/City

Province

Postal Code

บริการรับใบแจง้ ยอดใชจ้ า่ ยบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic credit card statement service
สมัครบริการ Apply for the service
เปลี่ยนแปลงอีเมล Change e-mail address
ยกเลิกบริการ Cancel the service
บริการนีจ้ ะมีผลภายใน 30 วันนับจากวันทีล่ งในคำขอนี้ This service will take effect within 30 days as from the date of this Application : โปรดระบุอเี มล Please insert your e-mail address

บริการเติมมูลคา่ แรบบิทอัตโนมัติ Auto Top-Up Service: Automated Cash refill of your Rabbit Card
สมัครบริการ Apply for the service
ยกเลิกบริการ Cancel the service
300 บาท
500 บาท
เปลี่ยนมูลค่าการเติมเงิน
มูลคา่ การเติมครัง้ ละ
Baht

Change Rabbit Refill Amount Cash Refill amount per time

Baht

1,000 บาท (ค่าบริการการเติมมูลค่า = 5 บาท/Baht)
Baht Auto Top-Up Fee

ระบบจะเติมมูลคาแรบบิ
ทใหโดยอั
ตรเพือ่ ใชบริ
่
้ ตโนมัตจิ ำกัดวันละ 1 ครัง้ โดยระบบจะหักเงินจากวงเงินบัตรเครดิต เมือ่ ทานแตะบั
่
้ การรถไฟฟ้าบีทเี อสหรือชำระคาสิ
่ นคา/บริ
้ การ ณ รานค
้ าที
้ ร่ บั แรบบิทและมูลคา่
แรบบิทคงเหลือไม่เพียงพอ Your Rabbit card will be automatically topped up and refilled no more than once a day by transferring from your Credit Card the amount selected when you use your Rabbit card for

BTS entry or for purchasing goods and services if the prepaid amount on your Rabbit Card is insufficient for the transaction.

คำขอบริการนีจ้ ะมีผลภายใน 5 วันทำการโดยทานต
ตรไปติดตอที
่ องนำบั
้
่ ห่ องตั
้ ว๋ บีทเี อสหรือทีศ่ นู ยบ์ ริการแรบบิทเพือ่ รับบริการดังกลาวข
่ างต
้ น้ This service will take effect within 5 business days from the date of
this Application. You must confirm the service by bringing your Rabbit Card to a BTS Station or Rabbit service point.

ออกรหัสประจำตัว

ขอเปลีย่ นวันสรุปยอดบัญชี จาก…………………………………………………………………………………เป็น………………………………………………………………………………….

To issue Personal Identification Number (PIN)

To change Billing Cycle from date to date

ทำบัตรใหม่ (คา่ ธรรมเนียม/Fee = 200บาท/Baht)
Card replacement

ทำลายบัตรเดิมแลว้
Card destroyed

ยังไมไ่ ดท้ ำลายบัตร

Card not yet destroyed

ยกเลิกบัตร Card cancellation
กรณีชำระคาใช
อนอัตโนมัติผานบั
่ จ้ ายรายเดื
่
่ ตรเครดิต การยกเลิกบัตรนี้
จะมีผลภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงในคำขอนี้

เนื่องจากบัตรเกา่ ชำรุด

For monthly direct debit via credit card, this cancellation will take effect
within 5 business days as from the date of this Application.

เนื่องจากตัวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด โปรดระบุชื่อ-นามสกุลใหมบนบั
่ ตรใหตรงกั
้ บหนังสือเดินทาง(ถามี
้ )

กรณีบตั ร Blue Wave หรือ Rabbit ใหสาขาทำลายบั
ตรและคืนใหลู้ กคา้
้
เพือ่ สิทธิในการ ขอคืนมูลคาค
BTS หรือ มูลคาแรบบิ
ท
่ าโดยสาร
่
่

Due to damaged/mutilated card
Due to incorrect spelling of name, please specify correct spelling of name embossed on credit card as in Passport

Destroy Blue Wave or Rabbit Card and return to the customer for BTS fare
or Rabbit value refunding.

ยกเลิกและคืนบัตรแลว้ Card is cancelled & returned
แจง้ ยกเลิกบัตรลว่ งหนา้ (ระบุเดือน/ปี)……………………………………..
Cancel card in advance (indicate MM/YY)
อืน่ ๆ (โปรดระบุสาเหตุการออกบัตร)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Other, (Please specify reason for issuance of new card)
ระบุสาเหตุ Notify reason …………………………………………………………………………………………….
ย่ นเมือ่ บัตรตอ่ อายุ
ขอเปลีย่ นชือ่ และนามสกุลบนบัตรเครดิต โปรดระบุชอ่ื -นามสกุลใหมให
่ ตรงกั
้ บหนังสือเดินทาง(ถามี
้ ) ออกบัตรใหมท
่ นั ที (คา่ ธรรมเนียม/Fee = 200บาท/Baht) เปลี
Change name when renewed
To change (First, Middle, Last) Name embossed on credit card as follows as in Passport

Issue new card immediately

โปรดแนบสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส และลงลายมือชื่อในช่องการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อใหม่
Please attach copies of official documents
such as Name changed certificate, Marriage certificate and also sign new signature in given box below.

ขอเปลีย่ นแปลงลายมือชือ่ การใชบ้ ตั รเครดิตใหม่ (โปรดระบุตวั อยา่ งลายมือชือ่ ใหม)่ ตัวอยา่ งลายมือชือ่ ใหม่ (New Specimen Signature)
Request for change of signature (Please sign your new official signature)
ออกบัตรใหมท่ นั ที (คา่ ธรรมเนียม/Fee = 200บาท/Baht)
Issue new card immediately

ไมต่ อ้ งออกบัตรใหม(่ ผูถ้ อื บัตรไดล้ งลายมือชือ่ ใหมบ่ นบัตรแลว้ )
Do not issue a replacement card (New signature has already been signed)
ขอเปลีย่ นสถานทีร่ บั บัตร

รับทีส่ าขา at Branch …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รับทางไปรษณีย์ (ทีอ่ ยูเ่ ดียวกับการจัดสง่ ใบแจง้ ยอดใชจ้ า่ ยบัตรเครดิต) by mail (same as Statement-Mailing Address)
ขา้ พเจา้ ขอใหข้ อ้ ตกลงวา่ หากการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลทำใหต้ อ้ งเปลีย่ นบัตรเครดิตใหมแ่ ลว้ ขา้ พเจา้ ขอใชบ้ ตั รเครดิตทีข่ า้ พเจา้ ถืออยู่ ไปจนกวา่ ขา้ พเจา้ จะได้
รับบัตรเครดิตฉบับใหมจ่ ากธนาคาร และขอรับรองวา่ ขอ้ มูลขา้ งตน้ ถูกตอ้ งตามความเป็นจริงทุกประการ
Change location of collecting credit card

If the amendment requires for renewal of credit card, I agree to use the existing card until I receive a replacement card issued by Bangkok Bank Public
Company Limited. I hereby certify that information given herein by me is true and correct.

ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูถ้ อื บัตร
(ลายมือชือ่ ตามใบสมัคร) Original Cardholder’s Signature (as in application)
สำหรับเจา้ หนา้ ทีธ่ นาคาร
ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………………เจา้ หนา้ ทีผ่ รู้ บั คำขอ ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………………เจา้ หนา้ ทีผ่ รู้ บั มอบอำนาจ ไดต้ รวจสอบลายมือชือ่ และขอ้ ความแลว้
SFSL 102-7 (VAT) (2-03/58 B)

020120

ส่งส่วนบริการสมาชิกบัตร 1 Tel. 0 2638 4123 Fax. 0 2353 5765

ชือ่ นามสกุลใหม่ ภาษาไทย (In Thai) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
New Name
ภาษาอังกฤษ (In English)

คำขอเปลี่ยนแปลงรายการบัตรเครดิต
Request to amend information concerning Credit Card
สาขา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. วันที่ ………………………………………………………………………………………………….

เรียน ผูจ้ ัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
To : The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited Branch

Date

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I, Mr./Mrs./Miss
วันหมดอายุ (Valid thru)……………………………………………………………………………..
ผูถ้ ือบัตร : หมายเลขบัตร
Cardholder number
วันหมดอายุ (Valid thru)……………………………………………………………………………..
บัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Identification Card

Passport

Others (please specify)

เลขที่ No.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… วันหมดอายุ Expiry date………………………………………………………………..e-mail address……………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (บ้าน)……………………………………………………………………………………………………. โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)…………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์ (มือถือ)……………………………………………………………………………………………………
Home Phone

Business Phone

Mobile Phone

มีความประสงคข์ อใหธ้ นาคารดำเนินการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับบัตรเครดิตของขา้ พเจา้ ดังนี้ I hereby request the bank to amend information as regards to my credit card as follows :
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยูจ่ ัดสง่ ใบแจง้ ยอดใชจ้ า่ ย/บัตร/รหัสบัตรเครดิตผา่ นทางไปรษณีย์ Change of statement mailing address :
ชื่อหมูบ่ า้ น/อาคาร/หนว่ ยงาน/ตูป้ .ณ.………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่……………………………………………………….. หมูท่ …ี่ ………………………….. ตรอก/ซอย……………………………………………………………………………….
Address/P.O. Box
No.
Moo
Trok/Soi
ถนน………………………………………………………………………………ตำบล/แขวง…………………………………………………………………. อำเภอ/เขต………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………………………………. รหัสไปรษณีย…์ …………………………………
Street

Sub-District

District/City

Province

Postal Code

บริการรับใบแจง้ ยอดใชจ้ า่ ยบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic credit card statement service
สมัครบริการ Apply for the service
เปลี่ยนแปลงอีเมล Change e-mail address
ยกเลิกบริการ Cancel the service
บริการนีจ้ ะมีผลภายใน 30 วันนับจากวันทีล่ งในคำขอนี้ This service will take effect within 30 days as from the date of this Application : โปรดระบุอเี มล Please insert your e-mail address

บริการเติมมูลคา่ แรบบิทอัตโนมัติ Auto Top-Up Service: Automated Cash refill of your Rabbit Card
สมัครบริการ Apply for the service
ยกเลิกบริการ Cancel the service
300 บาท
500 บาท
เปลี่ยนมูลค่าการเติมเงิน
มูลคา่ การเติมครัง้ ละ
Baht

Change Rabbit Refill Amount Cash Refill amount per time

Baht

1,000 บาท (ค่าบริการการเติมมูลค่า = 5 บาท/Baht)
Baht Auto Top-Up Fee

ระบบจะเติมมูลคาแรบบิ
ทใหโดยอั
ตรเพือ่ ใชบริ
่
้ ตโนมัตจิ ำกัดวันละ 1 ครัง้ โดยระบบจะหักเงินจากวงเงินบัตรเครดิต เมือ่ ทานแตะบั
่
้ การรถไฟฟ้าบีทเี อสหรือชำระคาสิ
่ นคา/บริ
้ การ ณ รานค
้ าที
้ ร่ บั แรบบิทและมูลคา่
แรบบิทคงเหลือไม่เพียงพอ Your Rabbit card will be automatically topped up and refilled no more than once a day by transferring from your Credit Card the amount selected when you use your Rabbit card for

BTS entry or for purchasing goods and services if the prepaid amount on your Rabbit Card is insufficient for the transaction.

คำขอบริการนีจ้ ะมีผลภายใน 5 วันทำการโดยทานต
ตรไปติดตอที
่ องนำบั
้
่ ห่ องตั
้ ว๋ บีทเี อสหรือทีศ่ นู ยบ์ ริการแรบบิทเพือ่ รับบริการดังกลาวข
่ างต
้ น้ This service will take effect within 5 business days from the date of
this Application. You must confirm the service by bringing your Rabbit Card to a BTS Station or Rabbit service point.

ออกรหัสประจำตัว

ขอเปลีย่ นวันสรุปยอดบัญชี จาก…………………………………………………………………………………เป็น………………………………………………………………………………….

To issue Personal Identification Number (PIN)

To change Billing Cycle from date to date

ทำบัตรใหม่ (คา่ ธรรมเนียม/Fee = 200บาท/Baht)
Card replacement

ทำลายบัตรเดิมแลว้
Card destroyed

ยังไมไ่ ดท้ ำลายบัตร

Card not yet destroyed

ยกเลิกบัตร Card cancellation
กรณีชำระคาใช
อนอัตโนมัติผานบั
่ จ้ ายรายเดื
่
่ ตรเครดิต การยกเลิกบัตรนี้
จะมีผลภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงในคำขอนี้

เนื่องจากบัตรเกา่ ชำรุด

For monthly direct debit via credit card, this cancellation will take effect
within 5 business days as from the date of this Application.

เนื่องจากตัวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด โปรดระบุชื่อ-นามสกุลใหมบนบั
่ ตรใหตรงกั
้ บหนังสือเดินทาง(ถามี
้ )

กรณีบตั ร Blue Wave หรือ Rabbit ใหสาขาทำลายบั
ตรและคืนใหลู้ กคา้
้
เพือ่ สิทธิในการ ขอคืนมูลคาค
BTS หรือ มูลคาแรบบิ
ท
่ าโดยสาร
่
่

Due to damaged/mutilated card
Due to incorrect spelling of name, please specify correct spelling of name embossed on credit card as in Passport

Destroy Blue Wave or Rabbit Card and return to the customer for BTS fare
or Rabbit value refunding.

ยกเลิกและคืนบัตรแลว้ Card is cancelled & returned
แจง้ ยกเลิกบัตรลว่ งหนา้ (ระบุเดือน/ปี)……………………………………..
Cancel card in advance (indicate MM/YY)
อืน่ ๆ (โปรดระบุสาเหตุการออกบัตร)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Other, (Please specify reason for issuance of new card)
ระบุสาเหตุ Notify reason …………………………………………………………………………………………….
ย่ นเมือ่ บัตรตอ่ อายุ
ขอเปลีย่ นชือ่ และนามสกุลบนบัตรเครดิต โปรดระบุชอ่ื -นามสกุลใหมให
่ ตรงกั
้ บหนังสือเดินทาง(ถามี
้ ) ออกบัตรใหมท
่ นั ที (คา่ ธรรมเนียม/Fee = 200บาท/Baht) เปลี
Change name when renewed
To change (First, Middle, Last) Name embossed on credit card as follows as in Passport

Issue new card immediately

ชือ่ นามสกุลใหม่ ภาษาไทย (In Thai) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
New Name
ภาษาอังกฤษ (In English)
โปรดแนบสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส และลงลายมือชื่อในช่องการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อใหม่
Please attach copies of official documents
such as Name changed certificate, Marriage certificate and also sign new signature in given box below.

ขอเปลีย่ นแปลงลายมือชือ่ การใชบ้ ตั รเครดิตใหม่ (โปรดระบุตวั อยา่ งลายมือชือ่ ใหม)่ ตัวอยา่ งลายมือชือ่ ใหม่ (New Specimen Signature)
Request for change of signature (Please sign your new official signature)
ออกบัตรใหมท่ นั ที (คา่ ธรรมเนียม/Fee = 200บาท/Baht)
Issue new card immediately

ไมต่ อ้ งออกบัตรใหม(่ ผูถ้ อื บัตรไดล้ งลายมือชือ่ ใหมบ่ นบัตรแลว้ )
Do not issue a replacement card (New signature has already been signed)
ขอเปลีย่ นสถานทีร่ บั บัตร

รับทีส่ าขา at Branch …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รับทางไปรษณีย์ (ทีอ่ ยูเ่ ดียวกับการจัดสง่ ใบแจง้ ยอดใชจ้ า่ ยบัตรเครดิต) by mail (same as Statement-Mailing Address)
ขา้ พเจา้ ขอใหข้ อ้ ตกลงวา่ หากการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลทำใหต้ อ้ งเปลีย่ นบัตรเครดิตใหมแ่ ลว้ ขา้ พเจา้ ขอใชบ้ ตั รเครดิตทีข่ า้ พเจา้ ถืออยู่ ไปจนกวา่ ขา้ พเจา้ จะได้
รับบัตรเครดิตฉบับใหมจ่ ากธนาคาร และขอรับรองวา่ ขอ้ มูลขา้ งตน้ ถูกตอ้ งตามความเป็นจริงทุกประการ
Change location of collecting credit card

ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ผูถ้ อื บัตร
(ลายมือชือ่ ตามใบสมัคร) Original Cardholder’s Signature (as in application)
สำหรับเจา้ หนา้ ทีธ่ นาคาร
ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………………เจา้ หนา้ ทีผ่ รู้ บั คำขอ ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………………เจา้ หนา้ ทีผ่ รู้ บั มอบอำนาจ ไดต้ รวจสอบลายมือชือ่ และขอ้ ความแลว้
SFSL 102-7 (VAT) (2-03/58 B)
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สำหรับสาขา 2

If the amendment requires for renewal of credit card, I agree to use the existing card until I receive a replacement card issued by Bangkok Bank Public
Company Limited. I hereby certify that information given herein by me is true and correct.

