เอกสารแนบ 2 หน้า 1
ใบคาขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking
วันที่ …….…… / …………….. / ……………….
เรียน : ผู้จัดการสาขา/สานัก …………………….............................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ตามรายละเอียดดังนี้ (ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
รายละเอียดผู้ใช้บริการ
1.1 ข้อมูลนิติบุคคล
 บริษัทมหาชนจากัด
 บริษัทจากัด
 ห้างหุ้นส่วนจากัด
 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล
 กองทุนหมูบ่ ้าน
 นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฏหมายเฉพาะ  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขทะเบียนการค้า ……………………………………………….……………………………………………………………………… วันที่ก่อตั้ง .........…………………..……….……………………
ชื่อภาษาไทย ………………………………………………………………………………….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อภาษาอังกฤษ ………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………………………………………………..…….
ที่อยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่…………… หมู่ ……………. อาคาร ……………….......………… ตรอก/ซอย…………..…………..……..………. ถนน …………..………...........…
แขวง/ตาบล ……………………………………………….. เขต/อาเภอ ………….......………………………………… จังหวัด …....................……………………………. รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ ……………………………………………………… โทรสาร …………...........................………………………………… e-mail address ……………………………………………………………………………
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ข้อมูลบริษัทใหญ่ (ถ้ามี)
ชื่อหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………… เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขทะเบียนการค้า ……………………………………………………………………………..
1.3 ข้อมูลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ตาแหน่ง ...............................................................................โทรศัพท์......................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง…………………………...........…………………….................………………………………e-mail address………………....................................................
1.4 ข้อมูลของผู้ติดต่อ  ข้อมูลเดียวกับผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ตาแหน่ง ...............................................................................โทรศัพท์......................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง…………………………...........…………………….................………………………………e-mail address………………....................................................
* กรณีเป็นบริษัทย่อยประสงค์จะสมัครใช้บริการ บริษัทใหญ่จะต้องสมัครใช้บริการก่อน *

บริการด้านการเงินของธนาคาร
 บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial)
ตรวจสอบสรุปรายการบัญชีของตนเอง (Account Summary)
 บริการทางการเงิน (Financial)

 ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)

 ตรวจสอบรายการเช็ค
(หน่วย : บาท)

ประเภทบริการ

วงเงินต่อรายการ**

วงเงิน
วงเงินแจ้งเตือนต่อวัน***

วงเงินสูงสุดต่อวัน****

 บริการโอนเงิน
 บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 บริการโอนเงินให้บุคคลอืน่ ภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)
 บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service)
 บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 บริการโอนเงินทีละหลายรายการ (Bulk Payment)
 บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันทาการเดียวกัน*

(SMART Credit Same Day) ประเภทบัญชี ………………………. เลขที่บัญชี………………………...…
 บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันทาการถัดไป*
(SMART Credit Next Day) ประเภทบัญชี ………………………. เลขที่บัญชี……..………………...…
 บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet)
 บริการโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 บริการโอนเงินเพื่อชาระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
 บริการชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
* บัญชีที่ใช้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทาการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) และบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทาการถัดไป (SMART Credit Next Day) จะต้องเป็นบัญชีเดียวกัน*
** วงเงินต่อรายการ หมายถึง วงเงินที่ผู้ใช้บริการกาหนดไว้ไม่ให้ทาธุรกรรมเกินวงเงินที่กาหนด
*** วงเงินแจ้งเตือนต่อวัน หมายถึง วงเงินที่ผู้ใช้บริการกาหนดไว้ให้บริการ GSB Corporate Internet Banking แจ้งเตือนเมื่อถึงวงเงินที่กาหนด
**** วงเงินสูงสุดต่อวัน หมายถึง วงเงินที่ผู้ใช้บริการกาหนดไว้สาหรับทาธุรกรรมสูงสุดต่อวัน
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ผู้ทารายการ (Maker)

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ (Maker Admin Authorizer)
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง

2

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง

3

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง
สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง
สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง

4
5

ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer)

1

2

3

4

ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

5

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
สัญชาติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-mail address
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน)  100,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท  2,000,000 บาท  5,000,000 บาท  10,000,000 บาท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ(ระบุ)
สัญชาติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-mail address
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน)  100,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท  2,000,000 บาท  5,000,000 บาท  10,000,000 บาท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ(ระบุ)
สัญชาติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-mail address
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน)  100,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท  2,000,000 บาท  5,000,000 บาท  10,000,000 บาท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ(ระบุ)
สัญชาติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-mail address
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน)  100,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท  2,000,000 บาท  5,000,000 บาท  10,000,000 บาท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ(ระบุ)
สัญชาติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-mail address
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน)  100,000 บาท  500,000 บาท  1,000,000 บาท  2,000,000 บาท  5,000,000 บาท  10,000,000 บาท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

1

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง

2

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ
e-mail address
ตาแหน่ง

3

เลขประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่

สัญชาติ
e-mail address
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รายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ **บัญชีลาดับที่ 1 กาหนดเป็นบัญชีหลักซึ่งเป็นบัญชีของสาขาที่ขอใช้บริการ**
ลาดับที่
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี/เลขที่สลากออมสินพิเศษ
1
2
3
4
5
ผู้ใช้บริการลงนาม
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในใบคาขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ฉบับนี้ทั้งหมดถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking เป็นที่เรียบร้อยและตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โดยให้ถือว่าเอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติม
บริการแต่ละประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking คู่มือการใช้งาน GSB Corporate Internet Banking และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ธนาคาร
จะเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า เป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ฉบับนี้ด้วย หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้

ลงชื่อ.......................................................................................ผูใ้ ช้บริการ
(........................................................................................)
วันที่ ..............................................................................

ลงชื่อ.......................................................................................ผูใ้ ช้บริการ
(........................................................................................)
วันที่ ..............................................................................

ลงชื่อ.......................................................................................ผูใ้ ช้บริการ
(........................................................................................)
วันที่ ..............................................................................

ลงชื่อ.......................................................................................ผูใ้ ช้บริการ
(........................................................................................)
วันที่ ..............................................................................

หมายเหตุ : การลงนามผู้ใช้บริการ ผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนในนามนิติบุคคล/ผู้รับมอบอานาจ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
สาหรับธนาคาร
สาขา …………………….…………………………………………………………… ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัญชี ลายมือชื่อผูใ้ ช้บริการ ลายมือชื่อเจ้าของบัญชีว่าเป็นเจ้าของบัญชี และเป็นผู้มีอานาจในการ
เบิกถอน/สั่งจ่าย/โอนเงิน จากบัญชีเงินฝากตามที่แจ้งมาจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารเดิมที่ผู้ใช้บริการได้เคยยื่นไว้กับธนาคาร และเอกสารรับรอง การตรวจสอบบัญชีต่างสาขา (ถ้ามี)
รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในใบคาขอใช้บริการแล้ว จึงอนุมัติให้ผู้ใช้บริการรายนี้ใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking
สาหรับสาขา
ผู้ตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อ

พนักงานรับเงินค่าธรรมเนียม

ผู้จัดการสาขา/หัวหน้าหน่วย

ได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน ......................................... บาทแล้ว
ได้รับค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปี (สาหรับปีแรก) จานวน ......................................... บาทแล้ว

(………………………………………………………..)
รหัสพนักงาน …………………………………

(………………………………………………………..)
รหัสพนักงาน …………………………………

(………………………………………………………..)
รหัสพนักงาน …………………………………

พนักงานผู้ตรวจสอบ

อนุมตั ิครั้งที่ 1

อนุมตั ิครั้งที่ 2

(………………………………………………………..)
รหัสพนักงาน …………………………………

(………………………………………………………..)
รหัสพนักงาน …………………………………

(………………………………………………………..)
รหัสพนักงาน …………………………………

สาหรับส่วนกลาง
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เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
1. ธนาคารเปิดให้บริการ GSB Corporate Internet Banking สาหรับนิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์ องค์กรการเงินชุมชน หรือ
นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารกาหนด
2. ผู้ใช้งานระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) และผู้ทารายการ (Maker) จะต้องมี e-mail address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ สาหรับผู้อนุมัติรายการ (Authorizer)
จะต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการอนุมัติรายการ
3. ผู้ใช้บริการจะจัดให้ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ทาการเปลี่ยนรหัสก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก โดยระบบจะทาการบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสโดยอัตโนมัติ
4. ผู้ใช้บริการจะจัดให้ผู้ใช้งานระบบแต่ละคนเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวเท่านั้น
5. วงเงินสูงสุดในการให้บริการทางการเงินของบริการ GSB Corporate Internet Banking ดังนี้
5.1 บริการโอนเงินภายในธนาคาร ไม่เกิน 10,000,000 บาท/รายการ
5.2 บริการโอนเงินทีละหลายรายการ (Bulk Payment) ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ
5.3 บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) ไม่เกิน 10,000,000 บาท/รายการ
5.4 บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service) ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน
5.5 บริการชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ
5.6 บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit) ไม่เกิน 10,000,000 บาท/รายการ
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งธนาคารเพื่อกาหนดวงเงินในการทารายการที่ต้องการทารายการได้
6. การกระทาใดๆ อาทิ การเบิกจ่าย การโอนเงิน โดยผ่านบริการ GSB Corporate Internet Banking ทั้งที่เป็นการกระทาของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม
หากได้กระทาไปโดยการใช้รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทาโดยผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทาดังกล่าวทุกประการ
7. บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit) สามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเผื่อเรียก โดยผู้ใช้บริการจะต้องส่งข้อมูลเข้าระบบล่วงหน้า
ให้ธนาคารทราบและธนาคารจะทาการโอนและเข้าบัญชีตามวัน/เวลาที่กาหนด
8. บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทาการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) และ
บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทาการถัดไป (SMART Credit Next Day) สามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเผื่อเรียก เพื่อไปเข้า
บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเผื่อเรียกของบุคคลอื่นต่างธนาคาร (วันที่กาหนดให้นาเงินเข้าบัญชีนั้นต้องเป็นวันทาการเท่านั้น) โดยต้องส่งข้อมูลตามระยะเวลาทีธ่ นาคารกาหนด ซึ่งระบบ
จะโอนเงินผ่านเครือข่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ทารายการหลังจากเวลาที่ธนาคารกาหนด หรือนอกเหนือวันทาการระบบจะเตือนให้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอน
เป็นวันทาการถัดไป)
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ผู้ใช้บริการยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ตามกาหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
GSB Corporate Internet Banking ตามที่ธนาคารกาหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่
กับธนาคารได้ทันที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ค้างชาระนั้นจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
11. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย
ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ
ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
12. ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสินฉบับนี้ รวมทั้งคู่มือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ
GSB Corporate Internet Banking ที่ธนาคารจะประกาศโดยทั่วไป ด้วยวิธีประกาศในเครือข่าย Internet บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่ธนาคารจะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย ผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาเอกสารอื่นใดให้แก่ธนาคาร
ตามที่ทางราชการ และ/หรือที่ธนาคารกาหนดทุกประการ

