เลขทีคําขอ
รหัส-สํานักงาน/สาขา
ต ้นฉบับ – สํานักงาน/สาขาเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน

้ ริการ KRUNGSRI BIZ SMS
แบบฟอร์มคําขอเปลียนแปลงข้อมูลการใชบ
เรียน

ผู ้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงาน/สาขา……………………………………………

วันที……………………………………..

ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์จะเปลียนแปลงข ้อมูลการใช ้บริการ KRUNGSRI BIZ SMS ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จึงได ้ยืน
แบบฟอร์มขอเปลียนแปลงข ้อมูลการใช ้บริการนี: พร ้อมทัง: ให ้รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี:
้ ริการ (User Information)
ข้อมูลผูใ้ ชบ
นาย

นาง

นางสาว

บริษัท

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด

อืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….

ชือ-นามสกุล/ชือนิตบ
ิ ค
ุ คล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชือ-นามสกุล/ชือนิตบ
ิ ค
ุ คล (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี …………………………………………………………... เลขทะเบียนการค ้า/เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล…………………………………………………………..…….

บัตรประจําตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

บัตรอืนๆ (โปรดระบุ)……………………………….... เลขที …………………………………………

ออกโดย (เขต/จังหวัด/หน่วยงาน)……………………………………………… วันทีออกบัตร………………………. วันทีหมดอายุ ………………………………..
โทรศัพท์

บ ้าน…………………………….... ทีทํางาน………………………………. มือถือ………………………………... โทรสาร…………………………………

อีเมล์ (E-mail Address)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ั มอ
้ ับบริการ KRUNGSRI BIZ SMS
หมายเลขโทรศพท์
ื ถือปัจจุบ ันทีใชก

-

-

มีความประสงค์ให้ธนาคารดําเนินการ
ั มอ
้ ับบริการ KRUNGSRI BIZ SMS
เปลียนแปลงหมายเลขโทรศพท์
ื ถือทีใชก
โปรดระบุเลขทีบัญชีทต
ี ้องการเปลียนแปลงข ้อมูลบริการ
เลขทีบ ัญชี

ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือเดิม

ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือใหม่*

(1)
(2)
(3)
* เฉพาะผู ้ใช ้โทรศัพท์มอ
ื ถือในระบบ AIS, DTAC และ True Move เท่านัน
:

้ ริการ
เพิมบ ัญชีทใช
ี บ
โปรดระบุเลขทีบัญชีทต
ี ้องการใช ้บริการเพิม
เลขทีบ ัญชี
(1)
(2)
(3)

แพ็คเกจ (Package)
Transaction Alert 29 บาท

Cheque & OD Alert 39 บาท

(บริการแจ ้งข ้อมูลทางการเงิน)

(บริการแจ ้งข ้อมูลเช็คและข ้อมูลวงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี)

Transaction Alert 29 บาท

Cheque & OD Alert 39 บาท

(บริการแจ ้งข ้อมูลทางการเงิน)

(บริการแจ ้งข ้อมูลเช็คและข ้อมูลวงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี)

Transaction Alert 29 บาท

Cheque & OD Alert 39 บาท

(บริการแจ ้งข ้อมูลทางการเงิน)

(บริการแจ ้งข ้อมูลเช็คและข ้อมูลวงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี)

เปลียนแปลงภาษาสําหร ับร ับข้อความ SMS
โปรดระบุเลขทีบัญชีทต
ี ้องการเปลียนแปลงข ้อมูลบริการ
กรุณาเลือกภาษาสําหร ับร ับข้อความ SMS

เลขทีบ ัญชี
(1)

ไทย

อังกฤษ

(2)

ไทย

อังกฤษ

(3)

ไทย

อังกฤษ

้ ริการ KRUNGSRI BIZ SMS
แบบฟอร์มคําขอเปลียนแปลงข้อมูลการใชบ
ั มอ
ยกเลิกร ับข่าวสารจากธนาคารทาง SMS สําหร ับหมายเลขโทรศพท์
ื ถือ

-

-

ยกเลิกบริการ KRUNGSRI BIZ SMS
โปรดระบุเลขทีบัญชีทต
ี ้องการยกเลิกบริการ
เลขทีบ ัญชี

แพ็คเกจ (Package)

(1)
(2)
(3)

Transaction Alert 29 บาท

Cheque & OD Alert 39 บาท

(บริการแจ ้งข ้อมูลทางการเงิน)

(บริการแจ ้งข ้อมูลเช็คและข ้อมูลวงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี)

Transaction Alert 29 บาท

Cheque & OD Alert 39 บาท

(บริการแจ ้งข ้อมูลทางการเงิน)

(บริการแจ ้งข ้อมูลเช็คและข ้อมูลวงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี)

Transaction Alert 29 บาท

Cheque & OD Alert 39 บาท

(บริการแจ ้งข ้อมูลทางการเงิน)

(บริการแจ ้งข ้อมูลเช็คและข ้อมูลวงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี)

้ ริการตามรายละเอียดทีระบุขา้ งต้น ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอร ับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ทีให้ไว้นเSี ป็นความจริงทุกประการ ทงนี
ัS S ในการใชบ
้ ริการ KRUNGSRI BIZ SMS ทีข้าพเจ้าได้ลงนามให้ไว้แก่ธนาคารแล้ว
ตกลงยินยอมปฏิบ ัติตามเงือนไขและข้อตกลงทีระบุในคําขอใชบ
้ ริการ KRUNGSRI BIZ SMS ด ังกล่าว
S อ
ทุกประการ โดยคําขอเปลียนแปลงข้อมูลฉบ ับนีถ
ื เป็นส่วนหนึงของคําขอใชบ

ลงชือ..............………………………………………………………..เจ ้าของบัญชี/ผู ้ขอใช ้บริการ
(

)

วันที……………………………………………………………….

สําหร ับเจ้าหน้าทีสําน ักงาน/สาขา

สําหร ับเจ้าหน้าทีสําน ักงานใหญ่

ได ้ตรวจสอบลายมือชือเจ ้าของบัญชี ความเป็ นเจ ้าของบัญชี
เลขทีบัญชีถก
ู ต ้อง และตรวจสอบหลักฐานครบถ ้วนแล ้ว

………………………………
ผู ้ตรวจสอบเอกสาร
………/………/………

………………………………
ผู ้รับมอบอํานาจ
………/………/………

………………………………
ผู ้ดําเนินการ
………/………/………

………………………………
ผู ้อนุมต
ั ิ
………/………/………

คําแนะนํา:
1.

สําหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดา กรุณายืนแบบฟอร์มผ่านช่องทางทีธนาคารกําหนด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนา
ใบอนุญาตขับขียานพาหนะ ทีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง

2.

สําหรับลูกค ้านิตบ
ิ ค
ุ คล กรุณายืนแบบฟอร์มผ่านช่องทางทีธนาคารกําหนด พร ้อมแนบสําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
ทีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบอนุญาตขับขียานพาหนะ ของผู ้มีอํานาจกระทํา
การแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง

3.

ช่องทางการยืนแบบฟอร์ม: ลูกค ้าสามารถแจ ้งความประสงค์ผา่ นช่องทาง Krungsri Biz Phone โทร. 0-2626-2626 โดยกด 0 เพือติดต่อพนักงาน SME
Call Center และยืนแบบฟอร์มผ่านทางหมายเลขโทรสาร 0-2296-2878 หรือ ยืนแบบฟอร์มผ่านเจ ้าหน ้าทีดูแลบัญชี (Relationship Manager) พร ้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามทีธนาคารกําหนด

4.

ธนาคารจะแจ ้งผลการอนุมต
ั ผ
ิ า่ นทาง SMS ภายใน 7-14 วันทําการ

