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ใบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริกำรGSB Corporate Internet Banking 

           วันท่ี …….………… / ……………….. / …………………. 
เรียน : ผู้จัดกำรสำขำ/ส ำนัก……………………............................. 

   ขา้พเจ้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ GSB Corporate Internet Banking ตามรายละเอียดดังนี้ (ระบุเครื่องหมายในช่องและกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) 
รำยละเอียดผู้ใช้บริกำร  
บริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน อื่นๆ (โปรดระบุ)……............................…………………………………. 
ชื่อภาษาไทย ………………………………………………………………………………….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนในนามนิติบุคคล/ผู้รับมอบอ านาจ …………............................…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่จัดส่งเอกสารเลขที่ ……………….. หมู่ ……………. อาคาร ……………….........………….……………… ตรอก/ซอย…………........…..…………..……………. ถนน …………..………...........…………… 
แขวง/ต าบล ……………………………………………… เขต/อ าเภอ ………….......………………………………… จังหวัด …....................…………………………………. รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ ……………………………………………………… โทรสาร …………...........................………………………………… e-mail address ……………………………………………………………………….….. 
รหัสองค์กร (Company ID)  
ขอแจ้งให้ธนำคำรด ำเนินกำรดังนี ้
ขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลบรกิาร GSB Corporate Internet Banking ของผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ (Administrator)  ผู้ท ารายการ (Maker)  ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) 
ขอรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่ กรณีซองสูญหาย 
ขอรหัสผู้ใช้งาน (Username) ใหม่กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน (Username) ระบุชื่อ ............................................................................................................................................................ 
ขอรหัสผ่าน (Password) ใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) ระบุชื่อ ......................................................................................................................................................................... 
ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากเดิม …………..........................…………………….…………………..…… เปน็ ……..……...........................…………….…………………………………. 
ขอเปลี่ยนแปลง e-mail address จากเดิม …………........................................…………………….………………………… เป็น ………….…..........................…………………….……..………………… 
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพือ่ใช้ในการตดิต่อกับธนาคารจากเดิมเป็นเลขที่ ………………….. หมู่ ……………. อาคาร ……………….........………….ตรอก/ซอย…………..........….……………………… 

ถนน …………..……….......…….. แขวง/ต าบล …………..…………………... เขต/อ าเภอ ……….……….....……………… จังหวัด …....................…………………… รหัสไปรษณีย์  
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เพิ่มผู้ใช้งานระบบ ยกเลิกผู้ใช้งานระบบ 
ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ท ารายการ (Maker) ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) 
1. ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง …………………………………………………………… สัญชาติ ……………….…….. 
e-mail address …………………...........…………………………........……….................. โทรศัพท์ ………………………………………..................… โทรสาร …………………………………………................ 
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน) (ส าหรับผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท 5,000,000 บาท 10,000,000 บาท  
2. ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง …………………………………………………………… สัญชาติ ……………….…….. 
e-mail address …………………...........…………………………........……….................. โทรศัพท์ ………………………………………..................… โทรสาร …………………………………………................ 
วงเงินอนุมัติ/รายการ (ไม่เกิน) (ส าหรับผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท 5,000,000 บาท 10,000,000 บาท  
ขอเพิ่มหรือลดบัญช ี
ล าดับที่  เพิ่ม   ยกเลิก ประเภทบัญช ี     เลขที่บัญชี/เลขทะเบียนสลากออมสินพิเศษ 

 1     ……………………………………………………   ..…..-….... …..… …..… ….... ……. ….... ….... ….... ..….. ….... -…....  
 2     ……………………………………………………   ..…..-….... …..… …..… ….... ……. ….... ….... ….... ..….. ….... -…....  
 3       ……………………………………………………   ..…..-….... …..… …..… ….... ……. ….... ….... ….... ..….. ….... -….... 
ขอระงับการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ชั่วคราว ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้งานระบบ เนื่องจาก ................................................................................................... 
ขอปลดระงับการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ชั่วคราว ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้งานระบบ เนื่องจาก ............................................................................................ 
ขอยกเลิกการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking (Delete Corporate) เนื่องจาก .................................................................................................................................. 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
ผู้ใช้บริกำรลงนำม 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอยีดของข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบค าขอนี้เป็นข้อมลูที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.......................................................................................ผูใ้ช้บริการ (พร้อมประทับตรา (ถา้มี)) 
        (.............................................................................................) 
 วันที่ ................................................................................ 

 

หมำยเหต ุการลงนามผู้ใช้บริการ ผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนในนามนิติบุคคล/ผู้รับมอบอ านาจ 
ส ำหรับสำขำ 
 

ส ำหรับพนักงำนได้ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลผู้ใช้บรกิารมีความถูกตอ้งครบถ้วนทกุประการ  ถูกต้อง  ไม่ถูกตอ้ง ลงชือ่ ...................................................รหัสพนกังาน ......................... 
ส ำหรับผู้จัดกำรได้ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลผู้ใช้บรกิารมีความถูกตอ้งครบถ้วนทกุประการ   อนมุัติ   ไม่อนุมัต ิ ลงชื่อ ...................................................รหัสพนกังาน ......................... 
ส ำหรับหน่วยงำนสว่นกลำง 
 
          ลำยมือช่ือพนักงำนผู้บันทึก                                                        ลำยมือช่ือพนักงำนผู้ตรวจสอบ                                                          ลำยมือช่ือพนักงำนผู้ติดต่อ 
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เงื่อนไขและข้อตกลงในกำรใชบ้ริกำร 
1. ธนาคารเปิดให้บริการ GSB Corporate Internet Banking ส าหรับนิติบุคคล หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์ องค์กรการเงินชุมชน หรือนิติบุคคล

อื่นที่ธนาคารก าหนด 
2. ผู้ใช้งานระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (Administrator)ผู้อนุมัติรายการ(Authorizer) และผู้ท ารายการ (Maker) จะต้องมี e-mail addressหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่ทั้งนี้ ส าหรับผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) 

จะต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการอนุมัติรายการ 
3. ผู้ใช้บริการจะจัดให้ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แลว้ ท าการเปลี่ยนรหัสก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก โดยระบบจะท าการบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสโดยอัตโนมัต ิ
4. ผู้ใช้บริการจะจัดให้ผู้ใช้งานระบบแต่ละคนเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบไว้ในที่มั่นคงปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตวัเท่านั้น 
5. วงเงินสูงสุดในการให้บริการทางการเงินของบริการ GSB Corporate Internet Banking ดังนี้  

5.1 บริการโอนเงินภายในธนาคารไม่เกิน 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 บริการโอนเงินรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร (ORFT Service) ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน 
5.5 บริการช าระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ 
5.6 บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ(Direct Credit) ไม่เกิน 10,000,000 บาท/รายการ 
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งธนาคารเพื่อก าหนดวงเงินในการท ารายการที่ต้องการท ารายการได้  

6. การกระท าใด  ๆอาท ิการเบิกจ่าย การโอนเงิน โดยผ่านบริการ GSB Corporate Internet Banking ทั้งที่เป็นการกระท าของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม 
หากได้กระท าไปโดยการใช้รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้แลว้ ให้ถอืวา่ถกูต้องสมบูรณแ์ละให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระท าดังกล่าวทุกประการ 

7. บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชธีนาคารออมสินอัตโนมัติ(Direct Credit)สามารถโอนเงินจากบัญชกีระแสรายวันบัญชีเผ่ือเรียกโดยผู้ใช้บริการจะต้องส่งข้อมูลเขา้ระบบล่วงหนา้ให้ธนาคาร
ทราบและธนาคารจะท าการโอนและเขา้บัญชีตามวัน/เวลาที่ก าหนด 

8. บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันท าการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) และ
บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันท าการถัดไป (SMART Credit Next Day) สามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันบัญชีเผ่ือเรียกเพื่อไปเข้าบัญชีกระแส
รายวันบัญชีเผ่ือเรียกของบุคคลอื่นต่างธนาคาร (วันที่ก าหนดให้น าเงินเข้าบัญชนีั้นต้องเป็นวันท าการเท่านั้น) โดยต้องส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ซ่ึงระบบจะโอนเงินผ่าน
เครือข่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ท ารายการหลังจากเวลาที่ธนาคารก าหนดหรือนอกเหนือวันท าการระบบจะเตือนให้มีการเปลี่ยนแปลงวันทีโ่อนเป็นวันท าการถัดไป) 

9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและข้อตกลงการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. ผู้ใช้บริการยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ตามก าหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการGSB 
Corporate Internet Banking ตามที่ธนาคารก าหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร
ได้ทันที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GSB Corporate Internet Bankingไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ GSB Corporate Internet Bankingไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
เพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ค้างช าระนั้นจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

11. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายต่อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดท ารายการเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการต่อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ 

12. ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการGSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสินฉบับนี้ รวมทั้งคู่มือหรือเอกสารใดๆ  เกี่ยวกับการให้บริการ GSB 
Corporate Internet Bankingที่ธนาคารจะประกาศโดยทั่วไป ด้วยวธิีประกาศในเครือข่าย Internet บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่ธนาคารจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ต่อไปในภายหน้า โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนี้ด้วย ผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าเอกสารอื่นใดให้แก่ธนาคารตามที่ทาง
ราชการ และ/หรือที่ธนาคารก าหนดทุกประการ 
 


