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     เรียน  ผูจ้ดัการธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ส านกั/สาขา ........................................................ วนัที่ ...……………………………….…….……………… 
      To        Land and Houses Bank Public Company Limited, Branch Manager                                                                       Date 
 

1.     ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ  Information of Applicant    (Please use block letters ,If completed this application in English.) 

 ช่ือนิติบุคคล ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
Name of Juristic Person 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี /เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (13 หลกั)   
Juristic Person Registration No./Tax ID No. 

โดย ............................................................................................................................................................................................................ ผูม้ีอ านาจกระท าการแทน      
By                                                                                                                                                                                                                                 Authorized Representative(s) 

 ที่ต้ังสำนักงานตามที่จดทะเบียน  Registered address 

เลขท่ี........................................หมู่ท่ี.........................ช่ือหมู่บา้น/อาคาร............................. ...................................ชั้น.....................................ห้อง...................................... 
No.                      Moo                  Name of Village/Building                                                               Floor                          Room          

ตรอก/ซอย................................................................ถนน.................................................. ...................................แขวง/ต าบล..................................................................... 
Trok/Soi                                                                                  Road                                           Sub-District/Tambon   

เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ.................................................จงัหวดั.................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................... ...................... 
District/Amphur                                                                      Province                                           Postal Code 

โทรศพัท.์.................................................................โทรสาร................................................................................เวบ็ไซต.์........................................................................... 
Telephone No.                                                                         Fax No.                                                                                                  Website 
       
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์  Mailing Address 
 เช่นเดียวกบัท่ีระบุขา้งตน้  As stated above    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Other (please specify) 

เลขท่ี........................................หมู่ท่ี........................ช่ือหมู่บา้น/อาคาร.............................. ..................................ชั้น.....................................ห้อง........................................ 
No.                      Moo                 Name of Village/Building                                                              Floor                          Room          

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.....................................................................................แขวง/ต าบล............................................ ........................... 
Trok/Soi                                                                                 Road                                           Sub-District/Tambon   

เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ................................................จงัหวดั..................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………..………………………. 
District/Amphur                                                                    Province                                               Postal Code 

โทรศพัท.์.................................................................โทรสาร.................................................................................            
Telephone No.                                                                        Fax No.                                                                                         

 

2.     บัญชีธนาคารที่ขอใช้บริการ /Bank Accounts for service utilization    (ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเดียวกันเท่านั้น  Must be the same Account Owner) 

จ านวนบญัชีท่ีขอใชบ้ริการ Total of Service Account   ................................... บญัชี Account(s)      

บัญชีหลัก  Primary Account 
ตอ้งแจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการท่ีสาขาเจา้ของบญัชีหลกั(ออมทรัพย/์กระแสรายวนั) 

The application should to be submitted only at the branch where the primary account saving /current account was maintained. 
วงเงินถอนต่อบญัชีต่อวนั ก าหนดไดสู้งสุด 500 ลา้นบาท / 

Fix The Maximum withdrawal limit per account  per day  no more than 500 mil (THB) 
วงเงินถอนต่อบญัชีต่อวนั ไดสู้งสุด 10 ลา้นบาทกรณีบญัชีท่ีไม่ระบุวงเงินถอนต่อบญัชีต่อวนั 

The Maximum should not more than 10 mil (THB) , In case of no value for withdraw limit per account and per day  

บัญชีเงินฝากเลขที่   Deposit A/C No วงเงินถอน / ต่อบัญชี /ต่อ วัน  Withdraw Limit Per Account Per Day 
 

          
 

 

 

คำขอใช้บริการ LH Bank Speedy ประเภทนิติบุคคล 
Application for LH Bank Speedy – Corporate 
 
CIF No......................................................... 
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บัญชีรอง  Supplementary Accounts 
วงเงินถอนต่อบญัชีต่อวนั ก าหนดไดสู้งสุด 500 ลา้นบาท / 

Fix The Maximum withdrawal limit per account per day no more than 500 million Baht (THB) 
วงเงินถอนต่อบญัชีต่อวนั ไดสู้งสุด 10 ลา้นบาทกรณีบญัชีท่ีไม่ระบุวงเงินถอนต่อบญัชีต่อวนั 

The Maximum should not more than 10 mil (THB) , In case of no value for withdraw limit per account and per day  

บัญชีเงินฝากเลขที่  Deposit A/C No วงเงินถอน / ต่อบัญชี /ต่อ วัน Withdraw Limit Per Account Per Day 
 

1           
 

 
 

2           
 

3           
 

 

 
 

4           
 

5            
 

 

บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสามารถดูยอดเงินคงเหลอืเท่านั้น                                                                         
FCD Account can view the available balance only                                                                                                                                                  

 

6            
 

  บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสามารถดูยอดเงินคงเหลอืเท่านั้น                                                                         
FCD Account can view the available balance only                                                                                                                                                  

                          ส าหรับบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเท่านั้น FCD Account only  

 
 

บัญชีสินเชื่อ  / Loan Accounts 
 

1              
 

 

3              
 

 

2              
 

 

4              
 

 

 

3. การขอใช้บริการส่งข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบ LH Bank Speedy   To request additional services via the LH Bank Speedy 

(ขา้พเจา้ไดรั้บการอนุมติัการใชบ้ริการและไดรั้บรหสับริษทั (Company Code) ของแต่ละประเภทบริการกบัธนาคารแลว้ I/We  have been authorized to use for each 
service below, and already get the Company Code from the bank) 

Service Company Code  Service Company Code  

Payroll   Direct Credit  

SMART (Bulk Payment)   Direct Debit  

 
 

4. ข้อมูลผู้บริหารระบบของผู้ใช้บรกิาร  Information of Corporate Administrator 

นาย               นาง      นางสาว               อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................   วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.)  ................................................................. 
         Mr.                     Mrs.                        Miss    Others (Please specify)                                   Date of Birth date (A.D) 

ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย  Name-Surname in Thai ………………………………………………………..…………….……………………….……………. 

ชื่อ-นามสกุล ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)  Name-Surname in English (block letters) 
 

 
 

 

 

 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง  Identification Card No. / Passport No. 
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เลขท่ี........................................หมู่ท่ี.......................ช่ือหมู่บา้น/อาคาร.................................................................ชั้น.....................................ห้อง................................ 
No.                     Moo                             Name of Village/Building                                                            Floor                       Room          

ตรอก/ซอย..............................................................ถนน......................................................................................แขวง/ต าบล............................................................... 
Trok/Soi                                                                                Road                                                         Sub-District/Tambon   

เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ...............................................จงัหวดั..................................................................................รหสัไปรษณีย…์……………...…………………… 
District/Amphur                                                                   Province                                        Postal Code 

โทรศพัท(์บา้น).......................................................โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................................โทรสาร....................................................................  
Home Telephone No.                                                            Office Telephone No.                                                                              Fax No.        

โทรศพัทม์ือถือ...............................................................................อีเมล.์.................................................................................... ..........................................................    
Mobile Phone No.                                                                                            E-mail Address 

 

5. อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ (เครื่องโทเค็น)   Secure Pass or Token(s) 
            ไม่ขอเพ่ิมเคร่ืองโทเคน็ 
              No extra Tokens requested 

             ขอเพ่ิมเคร่ืองโทเคน็  จ านวน .................. เคร่ือง     ค่าบริการเคร่ืองโทเคน็ จ านวนเงิน........................................บาท  Fee amount for extra Tokens 

                ภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%)      จ านวนเงิน........................................บาท  VAT 7% 

 รวมเป็นเงิน                                   ........................................บาท  Total amount for extra Token fees 
 

6. บัญชีเงินฝากสำหรับหักค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ   Deposit account for deduction fee. 
    บญัชีเงินฝากออมทรัพยห์รือกระแสรายวนัท่ีจะใชช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รายปี และค่าบริการเคร่ืองโทเคน็ คือ บญัชีท่ีขอใชบ้ริการเลขท่ี................................................ 

      The Saving / Current Account for deduction fee of Entrance, Annual and Token Fees will be debited from is the account no……………………….……….. 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายละเอียดท่ีขา้พเจา้ให้ไวใ้นค าขอน้ี เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ LH Bank Speedy - ประเภทนิติบุคคล ของธนาคารท่ีปรากฏอยูใ่นทา้ยค าขอน้ี ตลอดจนขอ้ก าหนดและ 
 คู่มือการใชบ้ริการ รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของค าขอน้ี 
 และขา้พเจา้มีความประสงคม์อบอ านาจให้ผูบ้ริหารระบบรับรหสัประจ าตวั (Corporate Administrator ID) และเคร่ืองโทเคน็ แทนขา้พเจา้ ไม่ว่าจะเป็นการสมคัรใชบ้ริการ
ใหม่ หรือดว้ยกรณีใดก็ตาม รวมทั้งให้ผูบ้ริหารระบบสามารถมอบฉนัทะในการรับรหสัประจ าตวัและเคร่ืองโทเคน็ไดด้ว้ย ทั้งน้ีโดยให้ถือเอาค าขอน้ี เป็นหนงัสือมอบ
อ านาจของขา้พเจา้ เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงคใ์น การมอบอ านาจดงักล่าว 
 I/We warrant that all information and details finished by me/us as appear in this Application are accurate and complete in all respects. 
 I/We agree to be bound by the terms and Conditions governing LH Bank Speedy (Corporate) service which appear on this application backward, the Provisions and  
 the User Manual as may be amended from time to time, which are considered part of this Application. 
 Either new application or any other case, I/We wish to authorize Corporate Administrator to receive the Corporate Administrator ID and Token(s) on our behalf and  
 such person may be sub-delegated to  receive the Corporate Administrator ID and Token(s) also.  This application will be deemed as a power of attorney to achieve 
 this delegation of power. 
 

ลงช่ือ .............................................................................................. ผูบ้ริหารระบบ 
Signed by (                                                                                     ) Corporate Administrator 

 
ลงช่ือ ................................................................................................................................................................................................... ผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

Signed by (                                                                                                                                                                                         ) Authorized Representative (s) 
 
เอกสารของลูกค้าที่ใช้ประกอบการขอใช้บริการ 

• เอกสารของนิติบุคคล  
1. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีลงนามและวนัท่ีโดยเจา้พนกังานของกระทรวงพาณิชย ์ไม่เกิน 3 เดือน 
2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือหนงัสือแจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการ LH Bank Speedy  โดยระบวุตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดการขอใชบ้ริการ   

พร้อมลงนามรบัรองความถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจฯ พร้อมตราประทบั (ถา้มี) ตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  

สถานที่      สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน  Mailing Address 

Number of extra Tokens requested 
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• เอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน) และ ผู้บริหารระบบ  (เอกสารที่ใช้ต้องยัง
ไม่หมดอายุ) 
➢ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรท่ีหน่วยงานราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและเลขประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

สำหรับธนาคาร For Bank Use Only  

Account Officer ID………………….Name………………………..……….   Refer Officer ID………………….Name………………...………………………     

ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้บริหารระบบ และ 
 เอกสารประกอบ เรียบร้อยแล้ว 
 

ช่ือนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นผูข้อใชบ้ริการ .........................................................................................................................................CIF No................................................ 
 
 ลงช่ือ/รหสั..........................................................ผูรั้บค าขอ          ลงช่ือ/รหสั......................................................ผูต้รวจสอบ          ลงช่ือ/รหสั......................................................ผูอ้นุมตัิ   
                  (                                                          )                                         (                                                       )                                           (                                                        )               
           วนัท่ี............................................................                                  วนัท่ี............................................................                                 วนัท่ี........................................................... 

สำหรับส่วนปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์   สายงานปฏิบัติการธนาคาร 
ไดรั้บค าขอใชบ้ริการ  LH Bank Speedy ประเภทนิติบุคคลและเอกสารประกอบ 

เรียบร้อยแลว้ 

ลงช่ือ/รหสั ....................................................ผูรั้บเร่ือง/ผูต้รวจสอบลายมือช่ือ
ผูอ้นุมติั    
                 (                                                   )  

          วนัท่ี...................................................... 
 

ไดบ้นัทึกรายการเขา้ระบบ LH Bank Speedy :  Company ID................................ 

ลงช่ือ/รหสั .....................................................ผูบ้นัทึก 
                 (                                                    ) วนัท่ี............................... ... 

ลงช่ือ/รหสั .....................................................ผูต้รวจสอบ    
                (                                                      ) วนัท่ี.................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 


