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คำขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ LH Bank Speedy - ประเภทนิตบิุคคล 
Application for Amendment LH Bank Speedy – Corporate 

(Internal Use) 

                                                                                                        

สำหรับธนาคาร For Bank use only CIF No..................................................................... 

    ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่                      รหัสประจำตัวผู้ขอใช้บริการ                               เลขที่บัญชีเงินฝากที่สมัครใช้บริการ 
       
 
 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ส านกั/สาขา ........................................................... วนัท่ี........................................................            

ขา้พเจา้ ...................................................................................................................โดย.................................................................................................................... 
 

มีความประสงคใ์ห้ธนาคารด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีขา้พเจา้เคยแจง้ไวก้บัธนาคาร (พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ) ดงัน้ี 
 

( กรณีเปลี่ยนแปลงเฉพาะขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริหารระบบตามขอ้ 4.2.2  ให้ผูบ้ริหารระบบลงนามในใบค าขอน้ีแต่เพียงผูเ้ดียว ) 
 
 

    1. เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้บริการและบริการส่งข้อมูลเพ่ิมเติม Change Deposit/Loan Accounts and additional services to use via the LH Bank Speedy 

  1.1 เพ่ิม / ยกเลิกบัญชีเงินฝาก หรือ เปลี่ยนแปลงวงเงินถอนต่อบัญชีต่อวัน (สูงสุด 500 ล้านบาท)  
    Additional /Cancellation deposit Account (s) or Change “Withdrawal Limit per account per day (maximum limit equals to 500 million baht)  

 บัญชีเลขท่ี   วงเงินถอนต่อบัญชีต่อวัน   
 Account No.  Withdrawal limit per acc./per day 

1.  เพ่ิม  ยกเลิก  เปล่ียนแปลงวงเงินถอน ……………………………. 
 Add Cancel  Change withdrawal limit 

2.  เพ่ิม  ยกเลิก  เปล่ียนแปลงวงเงินถอน ……………………………. 
 Add Cancel Change withdrawal limit 
3.  เพ่ิม  ยกเลิก  เปล่ียนแปลงวงเงินถอน ……………………………. 
 Add Cancel Change withdrawal limit 
4.  เพ่ิม  ยกเลิก   
 Add Cancel  
5.  เพ่ิม  ยกเลิก    

 Add Cancel  
 

  1.2 เพ่ิม / ยกเลิก บัญชีสินเชื่อ   Add / Cancel Loan Account (s) 
1.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel   บญัชีเลขท่ี Account No. 
2.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel   บญัชีเลขท่ี Account No. 
3.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel   บญัชีเลขท่ี Account No.  

  1.3 เพ่ิม / ยกเลิก การขอใช้บริการส่งข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบ  LH Bank Speedy   Add / Cancel Additional Services via the LH Bank Speedy 
 1.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel Payroll      Company Code………………………………. 

 2.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel Direct Debit        Company Code………………………………. 
 3.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel Direct Credit         Company Code………………………………. 
 4.   เพ่ิม Add   ยกเลิก Cancel SMART / Bulk Payment    Company Code………………………………. 

    2. เปลีย่นบัญชีสำหรับชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน)   
 
 
      

 

  

    3. เพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือการทำรายการ (เครื่องโทเค็น)  Request for Extra Secure Pass / Token(s) 

 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 

               ช าระค่าเคร่ืองโทเคน็ ดว้ย         เงินสด          หกับญัชีเงินฝาก เลขท่ี   
 

To Land and Houses Bank Public Company Limited, Branch Manager      Date 

Company ID 

I/We  By 

Requests the Bank to amend information related to Corporate LH Bank Speedy Service (with relevant documents attached) as follow: 
 
 

Juristic Person Registration No. Primary Deposit Account No. 

           บญัชีช าระเงินค่าธรรมเนียมใหม่   เลขท่ี  New Fee Payment Account No. 

 Change Fee Payment Account  (Saving or Current Account Only) 
 
 

Number of extra Tokens requested 

           บญัชีช าระเงินค่าธรรมเนียมเดิม    เลขท่ี  Current Fee Payment Account No. 

( In case of only corporate administrator detail changing in 4.2.2 ,  please sign this document by corporate administrator only. ) 
 
 

หมายเหตุ  บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สามารถดูยอดเงินคงเหลือเท่านั้น   FCD Account can view the available balance only 

ส าหรับบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเท่านั้น  
FCD Account only 

   Pay for Token by                                      Cash                        Debit from account no. 
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    4. ข้อมูลผู้บริหารระบบ  Information of  Corporate Administrator 

 4.1  เพ่ิมผู้บริหารระบบ  Add New of Corporate Administrator    ( กรุณาระบุขอ้มูลขอ้ 4.3 – 4.5 ) 

 4.2  เปลี่ยนข้อมูลผู้บริหารระบบ  Change of Information of Corporate Administrator  
                          ช่ือ-นามสกุลผูบ้ริหารระบบคนเดิม  Name-Surname of Old Corporate Administrator ………………………..………...…………………..……………….............. 
    4.2.1  เปลีย่นผู้บริหารระบบคนใหม ่ Change for New Corporate Administrator     (กรุณาระบุขอ้มูลขอ้ 4.3 – 4.5) 

    4.2.2  เปลีย่นข้อมูลส่วนตัวผู้บริหารระบบ  Change of Individual Information of Corporate Administrator     ( กรุณาระบขุอ้มูลขอ้ 4.4 – 4.5) 

  4.3 ข้อมูลผู้บริหารระบบคนใหม่  Information for New Corporate Administrator   

                  ค าน าหนา้ช่ือ  นาย  Mr.   นาง  Mrs.  นางสาว  Miss  อื่นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify) ………………….………….……………..……..... 

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

 ช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)  Name-Surname in English (Block Letters) ………………………………………………………………………….. 

                   เลขประจ าตวัประชาชน/เลขท่ีหนงัสือเดินทาง  Identification Card No./Passport No. 
  4.4 เปลี่ยนสถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน Change Mailing Address 

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

 ตรอก/ซอย................................................. ถนน............................................................................ ต าบล/แขวง.................................. ...................... 
            Trok/Soi                                                                Road                                                                                         Sub-District/Tambon 
 เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ........................................................ จงัหวดั...................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................ 
            District/Amphur                                                                             Province                                                                                Postal Code 
 โทรศพัทบ์า้น........................................... โทรศพัทท่ี์ท างาน.......................................................... โทรสาร ........................................................... 
          Home Telephone No.                                           Office Telephone No.                                                                Fax No. 

 4.5 โทรศัพท์มือถือ....................................................................................   อีเมล.์.................................................................................................. 
                       Mobile Phone No.                                                                                                        E-mail Address                                         
                  

                                                                    ลงช่ือ ...................................................................................................ผูบ้ริหารระบบ / ผูบ้ริหารระบบคนใหม่ 
                                                                    Signed by (                                                                                                              ) Corporate Administrator / New Corporate Administrator     
 

 ยกเลิกใช้บริการ   LH Bank Speedy Termination of service utilization  
 ( ข้าพเจ้าได้ยกเลิกคำสัง่โอนเงินอัตโนมัติที่ทำบน LH Bank Speedy และยกเลิกผู้ใช้งานในระบบเรียบร้อยแล้ว    I/We already delete both standing instruction 
            transaction for auto fund transfer and all username on LH Bank Speedy ) 
 สาเหตุการยกเลิกการใชบ้ริการ ............................................................................................................................. ................................................................... 
 
 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)  Other (Please Specify)........................................................................................................................................... ......................................... 
   

         ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายละเอียดของขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ให้ไวใ้นค าขอน้ี เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 

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

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง   ( พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และตราประทับตรา (ถ้ามี) ) 
• หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 3 เดือน 
• ส าเนารายงานการประชุม หรือ หนงัสือแสดงความประสงค ์และลงนามรับรองความถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจฯ พร้อมตราประทบั (ถา้มี) 
• เอกสารแสดงตนของผูม้ีอ านาจฯ และ/หรือ ผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมีหนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน) และ/หรือ ผูบ้ริหารระบบ (กรณีเปล่ียนขอ้มูลผูบ้ริหารระบบ)  ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรที่หน่วยงานราชการ

ออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)  และเอกสารยงัไม่หมดอาย ุ
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนัก/สาขาธนาคาร For Bank use only 
ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของช่ือเจา้ของบญัชี เลขท่ีบญัชี ลายมือช่ือเจา้ของบญัชี/ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนและ/หรือผูบ้ริหารระบบ และเอกสารประกอบเรียบร้อยแลว้ 

 

ลงช่ือ/รหสั...................................................ผูรั้บค าขอ 
(..................................................) 

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

 

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

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

 

ลงช่ือ/รหสั........................................................ผูอ้นุมตัิ 
     (......................................................) 

         วนัท่ี......................................................... 
ส่วนปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์   สายงานปฏิบัติการธนาคาร 

 บนัทึกรายการเขา้ระบบ LH Bank Speedy แลว้ 
 

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

 

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

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

 
 
 
 
 
  

   I/We warrant that all information and details furnished by us as appear in this Application are accurate and complete in all respects. 

Reason for termination 


