คำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกขอ้ มูลบริการบัวหลวง ไอแบงกก์ ิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกก์ ิ้ง

Amendment to/Cancellation of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

สาขา

Customer Unique ID No.
เลขที่อางอิง/Reference No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Branch

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
To

วันที่

The Manager, Bangkok Bank Public Company Limited

Date

…………………………………………………………………………………………………………………….

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
I, Mr./Mrs./Miss
มีความประสงคขอใหธนาคารดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมูล หรือเพิ่มบริการ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับธนาคาร ดังนี้ :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

request the Bank to amend or supplement information or to provide all functions related to Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services as follows :

ขอรหัสลับแรกเขา และรหัสประจำตัวลูกคา Request a New PIN and User ID
ซองรหัสลับแรกเขาชำรุด
ไมไดรับรหัสลับแรกเขา/รหัสประจำตัว
PIN Damaged

ลืมรหัสลับแรกเขา/รหัสประจำตัว

PIN/User ID Not Received

PIN/User ID Forgotten

ขอใชบริการเต็มรูปแบบของบัวหลวง ไอแบงกกิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง Request to use all functions of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services
ขอเปลี่ยนแปลงที่ติดตอทางไปรษณีย Change Mailing Address
บานเลขที่
หมูที่
ชื่อหมูบาน/อาคาร/หนวยงาน/ตู ป.ณ.
Address No.
Moo
Name of Village/Building/P.O. Box
ตรอก/ซอย
ถนน
Trok/Soi
Street
อำเภอ/เขต
จังหวัด/รัฐ
………………………………………………………………….

………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

District/City

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตำบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Province/State

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postal Code

ประเทศ

……………………………………….

Country

……………………………………………………………..

ขอเปลี่ยนแปลงอีเมลและเบอรโทรศัพทติดตอ Change E-mail Address and Contact Phone Numbers
New E-mail Address

(เขียนดวยตัวบรรจง ตัวพิมพใหญ และตองเปน E-mail Address สวนตัวเทานัน้ ไมควรใชรว มกับบุคคลอืน่ Capital Letters and Personal E-mail Address Only)

มือถือ
Mobile
บาน

ที่ทำงาน
Office
โทรสาร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax No.

Home

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล Change Name
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว
Name in Thai
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Name in English.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากหลัก Change Primary Account Number
บัญชีเงินฝากหลักเดิมเลขที่

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For official use only
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว

Existing Primary Account No.

บัญชีเงินฝากหลักใหมเลขที่

……………………………………………………………………………………………………..

New Primary Account No.

ชื่อบัญชี

ลายมือชื่อเจาของบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Account Name

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Account Owner’s Signature

ขอยกเลิกการใชบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง Cancel Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services
ขาพเจารับทราบวาจำนวนบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ เมือ่ รวมกับจำนวนบัญชีทม่ี อี ยูเ ดิม ตองไมเกินจำนวนสูงสุดทีธ่ นาคารกำหนด
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ

I acknowledge that the number of accounts added together with the number of accounts currently used shall not exceed the maximum number of accounts
specified by the Bank.
I hereby certify that the information that I have provided to the Bank is true and correct in all respects.

ลายมือชื่อตามที่ไดลงนามไวในบัญชีเงินฝากที่ใชกับบริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง บัญชีเลขที่

The signature shall be the same as that signed in the deposit account used for Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services. Account No.

SFKD 060-6 (3-07/62 B)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบฟอรมคำขอนีเ้ ริม่ ใชตง้ั แตวนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2560 / This form is effective from June 12, 2017
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ลงชื่อ Signature

คำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกขอ้ มูลบริการบัวหลวง ไอแบงกก์ ิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกก์ ิ้ง

Amendment to/Cancellation of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

ขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ขอมูลการใชบริการ (กรุณาระบุเลขที่ของบัญชี/บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเทานั้น)

Change Account Information (Please indicate numbers of accounts/credit cards of Bangkok Bank only)
ขอเพิ่มบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนเปด Add Deposit Accounts/Open-End Fund Accounts
ลายมือชื่อเจาของบัญชี
Account Owner’s Signature
1. บัญชีเลขที่
Account No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
For official use only
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว

ชื่อบัญชี
Account Name
2. บัญชีเลขที่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Account No.

ชื่อบัญชี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Account Name

ขอเพิ่มบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ Add Foreign Currency Deposit Account
บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Account Name

ขอเพิ่มบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ Add Bangkok Bank Credit Card Accounts
เลขที่บัตร
Card No.

เลขที่บัตร
Card No.

ลายมือชื่อผูถือบัตร

Cardholder’s Signature
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

ขอเพิ่มบัญชีสินเชื่อ Add Loan Account No.
เลขที่บัญชีสินเชื่อ
Loan Account No.

……………………………………………………………………………….

ขอเพิ่มบัญชีเงินฝากผูรับโอนเงินของบุคคลอื่น (เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพเทานั้น)
Add Third Party Deposit Accounts (Bangkok Bank Accounts Only)

1. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Account Name

……………………………………………………………………………….

2. บัญชีเลขที่

Account No.

ชื่อบัญชี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Account Name

……………………………………………………………………………….

และขอใชบริการเต็มรูปแบบของบัวหลวง ไอแบงกกิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง
And request to use all functions of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

ขอยกเลิกบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนเปด

บัญชีเลขที่

Cancel Deposit Account/Open-End Fund Account

ขอยกเลิกบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
Cancel Foreign Currency Deposit Account

ขอยกเลิกบัญชีเงินฝากผูรับโอนเงินของบุคคลอื่น
Cancel Third Party Deposit Account

ขอยกเลิกบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
Cancel Bangkok Bank Credit Card Account

ขอยกเลิกบัญชีสินเชื่อ
Cancel Loan Account

Account No.

บัญชีเลขที่

Account No.

บัญชีเลขที่

Account No.

เลขที่บัตร
Card No.

เลขที่บัญชีสินเชื่อ

Loan Account No.

SFKD 060-6 (3-07/62 B)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบฟอรมคำขอนีเ้ ริม่ ใชตง้ั แตวนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2560 / This form is effective from June 12, 2017
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ลงชื่อ Signature

ผูขอใชบริการ Applicant
020150

คำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกขอ้ มูลบริการบัวหลวง ไอแบงกก์ ิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงกก์ ิ้ง

Amendment to/Cancellation of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services

บริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง Bualuang mBanking

ขอเปลี่ยนวงเงินรวมของบริrd การบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้งสำหรับการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น (โปรดระบุทั้งขอ 1 และขอ 2)
Change the daily limit for 3 party transfers via Bualuang mBanking (Please fill in both items)
1. วงเงินรวมสำหรับการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น (บาท/วัน) The maximum aggregate amount for 3rd party transfers (Baht/Day)

วงเงินรวมในการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น หมายถึง วงเงินทั้งหมดในการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น ทั้งไปยังบัญชีที่ผูโอน
ลงทะเบียนไวแลว และบัญชีที่มิไดลงทะเบี
ยน
rd
rd

The maximum aggregate amount for 3 party transfers means the total aggregate amount for funds transfer to 3 party accounts maintained with the Bank or any other bank,
whether registered or non-registered accounts.

0
50,000
100,000
200,000
300,000
2. วงเงินรวมเฉพาะสำหรับการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นที่มิไดลงทะเบียนไว (บาท/วัน)

500,000

1,000,000

2,000,000

The maximum aggregate amount for transfers to non-registered accounts (Baht/Day)

วงเงินรวมเฉพาะตามขอ 2 นี้ ตองไมเกินวงเงินรวมสำหรับการโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นในขอ 1
The maximum aggregate amount in this No. 2 shall not exceed the amount specified in No. 1.

0
50,000
100,000
200,000
300,000
500,000
ขอเปลี่ยนวงเงินรวมของบริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้งสำหรับการชำระคาสินคาและบริการ (โปรดระบุทั้งขอ 1 และขอ 2)
Change the daily limit for payments of goods and services via Bualuang mBanking (Please fill in both items)
1. วงเงินรวมสำหรับการชำระคาสินคาและบริการ (บาท/วัน) The maximum aggregate amount for payments of goods and services (Baht/Day)

วงเงินรวมสำหรับการชำระคาสินคาและบริการ หมายถึง วงเงินทั้งหมดในการชำระคาสินคาและบริการ และชำระหนี้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ทั้งผูรับชำระเงิน
ที่ลงทะเบียนไวแลว และยังมิไดลงทะเบียน

The maximum aggregate amount for payments of goods and services means the total aggregate amount for payments of goods and services and Bangkok Bank credit card debt,
both to registered and non-registered payees.

0
50,000
100,000
200,000
300,000
500,000
2. วงเงินรวมเฉพาะสำหรับการชำระคาสินคาและบริการใหแกผูรับชำระที่มิไดลงทะเบียนไว (บาท/วัน)
The maximum aggregate amount for payments of goods and services to non-registered payees (Baht/Day)

วงเงินรวมเฉพาะตามขอ 2 นี้ ตองไมเกินวงเงินรวมสำหรับการชำระคาสินคาและบริการในขอ 1
The maximum aggregate amount in this No. 2 shall not exceed the amount specified in No. 1.

0

50,000

100,000

200,000

บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง Bualuang iBanking
ขอเปลี่ยนวงเงินรวมของบริrd การบัวหลวง ไอแบงกกิ้งสำหรับการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น (โปรดระบุทั้งขอ 1 และขอ 2)
Change the daily limit for 3 party transfers via Bualuang iBanking (Please fill in both items)
1. วงเงินรวมสำหรับการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น (บาท/วัน) The maximum aggregate amount for 3rd party transfers (Baht/Day)

วงเงินรวมในการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น หมายถึง วงเงินทั้งหมดในการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นโดยอางอิงเลขที่บัญชีที่มีอยูกับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น
หรือโดยบริการพรอมเพย
rd
rd

The maximum aggregate amount for 3 party transfers means the total aggregate amount for 3 party transfers with reference to deposit account maintained with the Bank
or any other bank or via PromptPay service.

0
50,000
100,000
200,000
300,000
500,000
1,000,000 2,000,000
2. วงเงินรวมเฉพาะสำหรับการโอนเงินพรอมเพย (บาท/วัน) The maximum aggregate amount for PromptPay transfers (Baht/Day)
วงเงินรวมเฉพาะตามขอ 2 นี้ ตองไมเกินวงเงินรวมสำหรับการโอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นในขอ 1
The maximum aggregate amount in this No. 2 shall not exceed the amount specified in No. 1.

0
50,000
100,000
200,000
300,000
500,000
ทัง้ นี้ ขาพเจาขอยกเลิกวงเงินเดิมทีเ่ คยมีกำหนดไว (ถามี) และรับทราบวาวงเงินรวมสูงสุดสำหรับการโอนเงินไปยังบัญชีบคุ คลอืน่ ผานบริการบัวหลวง
ไอแบงกกง้ิ และบัวหลวง เอ็มแบงกกง้ิ รวมกันตองไมเกิน 2,000,000 บาทตอวัน
I hereby revoke the maximum aggregate amount previously specified (if any) and acknowledge that the maximum aggregate amount of 3rd party transfers via
Bualuang iBanking and Bualuang mBanking shall not be more than 2,000,000 baht per day.

ลงชื่อ Signature
สำหรับสาขา Staff ID

Campaign Code

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………. ผูรับคำขอ

สำหรับศูนยสนับสนุนการธนาคาร

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผูขอใชบริการ Applicant

รหัสงาน 7009

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………… ผูตรวจสอบความถูกตองของคำขอ รหัสประจำตัว
ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………
ผูบันทึกรายการ 1

ผูตรวจสอบขอมูลของผูใชบริการ

บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง/เอ็มแบงกกิ้ง

SFKD 060-6 (3-07/62 B)

แบบฟอรมคำขอนีเ้ ริม่ ใชตง้ั แตวนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2560 / This form is effective from June 12, 2017

บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง/เอ็มแบงกกิ้ง
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………………………………………………………………….. ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………… ผูตรวจสอบลายมือชื่อ ลงชื่อ ……………………………………ผู…บ……ัน…ทึ…ก…รายการ
ผูตรวจสอบบัญชีของผูใชบริการ
2
ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ……………………………………………………………………….. ผูต รวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ผูบันทึกรายการผานชองทาง
ผูตรวจสอบการบันทึกรายการผานชองทาง

