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ค ำขอเพิม่บัญชีบนบริกำร K BIZ 

 

ส่วนที่ 1: ขอ้มูลผู้ใช้บริกำร 

ชื่อผู้ใช้บริกำรภำษำไทย  
(กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิตบิคุคล) 

............................................................................................................................................................... 

ชื่อผู้ใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)  
(กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิตบิคุคล) 

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ผู้ตดิต่อหลักของผู้ใช้บริกำร (กรณีนิติบคุคลโปรดระบขุอ้มลูใหค้รบทกุช่อง , กรณีบคุคลธรรมดาใหร้ะบเุฉพาะ Email address และโทรศพัทม์ือถือหรือโทรศพัทเ์ท่านัน้) 

ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................................... ต ำแหน่ง ……….......................................................................... 

Email Address (ตัวพมิพใ์หญ่):                ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
โทรศัพทม์ือถอื␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ โทรศพัท␣์␣-␣␣␣-␣␣␣␣   ตอ่ ␣␣␣␣ 

*หมายเหต ุ– ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดตอ่หลกัเป็นตวัแทนผูใ้ชบ้ริการในการแจง้ ยืนยนั แกไ้ข เปลี่ยนแปลงและจดัสง่ขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ 
ของผูใ้ชบ้รกิารและ/หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ธนาคาร การรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรอืเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจง้และ/หรอืน าสง่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ด าเนินการแจง้ ยืนยนั การสมคัร/แกไ้ข เปลี่ยนแปลงขอ้มลูตามที่ไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลกั ผ่านทาง โทรศพัท/์โทรศพัทมื์อถือ และ/หรื อ E-mail  ที่ระบุ
ขา้งตน้ตามชอ่งทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัการกระท าของผูต้ิดตอ่หลกัมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้รกิารทกุประการ 

ทีอ่ยู่ส ำหรับกำรติดต่อ   

 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือ หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล / เอกสารจดัตัง้ (กรณีนิตบิคุคล)     

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ               

ช่ือสถานท่ีตดิตอ่  ................................................................................................................................................................................................ 

เลขท่ี ......................... อาคาร ..............................................................................................  ชัน้ .............. หอ้ง .............. หมู่ท่ี ......................... 

หมู่บา้น ...........................................................ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................................................  

แขวง/ต  าบล ........................................................  เขต/อ  าเภอ ............................................... จงัหวดั ............................................................... 

รหสัไปรษณีย ์␣␣␣␣␣ 
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ผูใ้ชบ้รกิารรบัรองวา่ขอ้มลูที่ระบไุวใ้นค าขอฉบบันีเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ และเป็นความจรงิทกุประการ ทัง้นี ้
ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามค าขอฉบบันี ้ตามรายละเอียดในสว่นที่ 1 ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร  สว่นที่ 2 ขอ้มลูบรกิาร 
และสว่นท่ี 3 ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ค าแนะน า หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
ผลติภณัฑ/์บรกิาร การช าระคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้่าย/คา่ปรบั สญัญาสนิเช่ือที่เก่ียวขอ้ง การกระท าโดยใชร้หสัผา่น (PIN) ตามแตก่รณี) ท่ี
ไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือที่อยู่ในเว็บไซต/์ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์บริการ โดยใหถื้อว่าเป็นสว่นหนึ่งของค าขอ
ฉบบันีด้ว้ย 

             ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ ของผูใ้ช้บริการ โดยมี
วตัถปุระสงคท์ี่จ าเป็นเพื่อการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร การด าเนินการตามค าขอของผูใ้ชบ้รกิารก่อนใหบ้รกิาร การมอบหมายงานให้
ผูอ้ื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สือ่สาร งานติดตามทวงถาม เป็น
ตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วไดท้ัง้ในประเทศและตา่งประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานตอ่ พนัธมิตรทางธุรกิจที่
ออกผลิตภณัฑร์่วมกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud 
Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อไปไดภ้ายใต้
วตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงค์
ขา้งตน้ ผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองวา่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอื่นดงักลา่ว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลู
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 

ขอ้ควรระวงั!! 

 ผูใ้ชบ้รกิารควรเขา้ใจในผลติภณัฑ/์บรกิาร และค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใชบ้รกิาร ก่อนตดัสนิใจลงลายมือช่ือ โดย
เจา้หนา้ที่ธนาคารไดใ้หค้  าอธิบายขอ้มลูผลิตภณัฑ/์บริการใหค้รบถว้นและตอบขอ้ซกัถามจนกระจ่างแลว้ หากมีขอ้สงสยั
หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 (ส  าหรบั
ผูใ้ชบ้ริการบุคคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (ส  าหรบัผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคล /องคก์รที่มิใช่ 
นิติบคุคล)  

 ส าหรบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือที่เก่ียวขอ้ง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/คา่ใชจ้่ายตัง้แตว่นัที่ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสินเช่ือไป
จากธนาคาร กรณีผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และคา่ใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

 
 
 
 

 
ลงลายมือช่ือ ……….....................................................................................................................................ผูใ้ชบ้รกิาร/ผูมี้อ  านาจลงนาม 

 

                      (...............................................................................................................................................) ช่ือตวับรรจง 
วนัที่      /     /      

 
 

 

ตราประทบั 
(ถา้มี) 

 อากรแสตมป์ 
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ส่วนที่ 2: ขอ้มูลบริกำร 

ข้อมูลบัญชีปัจจุบันทีใ่ช้บริกำร : ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

   ขอเพิม่บัญชีตนเองบนบริกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ เลขทีบ่ัญชี 

1 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

2 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

3 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

4 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

5 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

6 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

7 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

8 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

9 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

10 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 

   ขอเพิม่บัญชีร่วมบนบริกำร โดยมีรำยละเอียดของผู้ยนิยอม ดังนี ้

 
ขา้พเจา้ (ผูย้ินยอม) ....................................................................................................................ซึง่เป็นเจา้ของบญัชีรว่มตัง้แต ่2 คนขึน้ไป  

ช่ือบญัชี ............................................................................................................................................................................................... 

เลขบญัชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣  ตกลงยินยอมใหผู้ใ้ชบ้ริการ ซึ่งเป็นเจา้ของบญัชีรว่มดงักล่าวกบัขา้พเจา้ สามารถท า

รายการ ทกุรายการ บนบรกิาร K BIZ อาทเิช่น สอบถามยอดบญัชี โอนเงิน ช าระคา่สินคา้หรือบริการ ฯลฯ กบับญัชีรว่มหมายเลขท่ีแจง้นี ้แต่
เพียงผูเ้ดียว และถือว่าทกุรายการท่ีจะเกิดขึน้ในภายภาคหนา้ผ่านบริการ K BIZ ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของบญัชีร่วมทัง้หมด และยอม
รบัผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหนา้ทุกประการ ซึ่งขา้พเจา้รบัทราบว่า ขณะท่ีบญัชีร่วมดงักล่าวผูกกบับริการ K BIZ อยู่นัน้ 
ขา้พเจา้จะไม่สามารถ ผกูบญัชีรว่มนี ้บนบรกิาร K BIZ ของขา้พเจา้ไดจ้นกวา่ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ขอยกเลิกการผกูบญัชีรว่มดงักล่าว  
 
ผูย้ินยอมลงลายมือช่ือ         ลงช่ือ.....................................................................     ลงช่ือ..................................................................... 
                                          (                                                                          )      (                                                                          ) 
                                                         ลายมือช่ือใหเ้หมือนท่ีใชเ้ปิดบญัชี                                  ลายมือช่ือใหเ้หมือนท่ีใชเ้ปิดบญัชี 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 
เอกสำรประกอบกำรขอใช้บริกำร 
หมำยเหตุ: *ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ ขีดครอ่มส าเนาเอกสารประกอบตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรกิารทีส่มคัร หรอืขีดครอ่มส าเนาดว้ย
ขอ้ความ “เพือ่สมคัรผลติภณัฑข์องธนาคารกสกิรไทย” 
บุคคลธรรมดำ 

• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport* (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม (เจา้ของบญัชี) และผูใ้ชง้าน 

บริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด/ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด  
• ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล* หรอื ส  าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน  

กรณีเป็นบริษัททีจ่ดทะเบียนในต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจภำยใต้ พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว  
• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรอืเอกสารแสดงวา่เป็นส านกังานสาขา/ส  านกังานผูแ้ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว 
ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให*้ 

• ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ตา่งประเทศ)  
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport* (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน 

หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  
• ส าเนาพระราชบญัญัติใหท้  าการจดัตัง้ (ถา้มี) 
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน  

สมำคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์
• ส าเนาใบอนญุาตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อ  านาจลงนาม*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport* (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน  

โรงเรียน/มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน 
• ส าเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรยีนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และขอ้บงัคบัหรอืเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อ  านาจลงนาม*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport* (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน  

สถำนฑูต/สถำนกงสุล 
• ส าเนาหนงัสือแตง่ตัง้การเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport* (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน  

วัด/มิสยิด/ศำลเจ้ำ 
• ส าเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/ส  าเนาหนงัสือส  าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)  
• ส าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดึชดุปัจจบุนัที่รบัรองโดยนายทะเบียน*  
• ส าเนาหนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส*  
• ส าเนาบตัรประชาชน* หรอื ส  าเนา Passport* (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน  

หมำยเหตุ: ลูกค้าต้องน าสมุดบัญชีตัวจริงของบัญชีทีต้่องการสมัคร/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพ่ิมบัญชี บริการ K BIZ มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีป่ระกอบการขอใช้บริการ 
เจ้ำหน้ำทีธ่นำคำรลงนำมรับรองว่ำ ได้ด ำเนินกำร 
• พิสูจนต์ัวตน ผูข้อใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 
• ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ของการกรอกขอ้มลู  เอกสารประกอบการสมคัร  และหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด  รวมทัง้ลายมือชื่อ ผูข้อใชบ้รกิารแลว้  
• แจ้ง แจก แจง ตำม Market Conduct Checklist แก่ผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 

01 อธิบำย  คณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์และเง่ือนไขการใชบ้รกิาร  พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 
02 แนะน ำ  ขอ้ควรระวงั และความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้รกิาร 
03 แจ้ง      คา่ธรรมเนียม การใชบ้รกิาร 

04 ส่งมอบ รายละเอียด ค  าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร และ Sale Sheet ส าหรบับรกิาร K BIZ 
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