
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจสอบลายมือช่ือ          ถูกตอ้ง              ไม่ถูกตอ้ง 

                       เอกสารครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

ลงชื่อ...........................................................................ต ำแหน่งงำน.................................. ...........................................................

รหสัลำยมือชื่อผูร้บัมอบอ ำนำจ.................................................................... รหสัพนักงำน.......................................................... 

รหสัสำขำ....................................................... วนัท่ี..................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................................................... 

 

2. เลขท่ีบญัชี                       ลงลำยมือช่ือ ............................................................................................................. 

 

แบบฟอรม์ขอเพิ่มบญัชีบนบรกิาร K-Cyber Banking / K-Cyber for SME  

ขั้นตอนการเพ่ิมบญัชี 

      กดปุ่มเพ่ิมบญัชีในระบบ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME 

      (Login เขำ้สู่ระบบ > คลิก “แกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั” > คลิก “เพิ่มบญัชีธนำคำรกสิกรไทยของตนเอง” หรือ “เพิ่มบญัชีบุคคลอ่ืน” > กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น > คลิกปุ่ม “ตกลง”) 

      ยื่นแบบฟอรม์พรอ้มเอกสารประกอบการเพ่ิมบญัชี (ตามรายละเอียดในหนา้ 2) 

  ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่รำยละเอียดต่ำงๆ ที่ใหไ้วน้ี้เป็นควำมจริงทุกประกำร ขำ้พเจำ้ตกลงยินยอมให ้บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (“ธนำคำร”) และ บริษัทหลักทรพัยก์สิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท

หลักทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั ตรวจสอบและแลกเปล่ียนขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัขำ้พเจำ้จำกบุคคลและสถำบนัอื่นๆได ้ และขำ้พเจำ้ไดร้ับทรำบขอ้ควำมใน ขอ้ตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกบักำรใหบ้ริกำร K-Cyber 

Banking และ K-Cyber for SME และ K-Cyber Trade และ K-Cyber Invest ตลอดจน ขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงระเบียบค ำสัง่ประกำศต่ำงๆของธนำคำรเกี่ยวกบักำรใหบ้ริกำร K-Cyber ดงักล่ำวตลอดจนกำรใหบ้ริกำร

ประเภทอื่นของธนำคำรที่มแีลว้ในขณะน้ีและ/หรือที่จะมีต่อไปในภำยหน้ำทั้งน้ีธนำคำรไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ไดท้รำบหรือซึ่งธนำคำรจะประกำศไว ้ณ ที่ท ำกำรของธนำคำรหรือเว็บไซตข์องธนำคำรกสิกรไทยโดยใหถื้อวำ่

มผีลผกูพนักบัขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆขึ้ น ขำ้พเจำ้ยินยอมเป็นผูร้บัผิดชอบทั้งส้ิน 

ฝ่ายบริหารช่องทางธุรกิจดิจติอล 

ผลการพิจารณา            อนุมติั    ไม่อนุมติั 

กรณีไม่อนุมติั เน่ืองจาก................................................................... 

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

 

ลงชื่อผูอ้นุมติั...................................................................................... 

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

วันที่ ................................. เวลา ............ 

1. เลขท่ีบญัชี                       ลงลำยมือช่ือ .............................................................................................................. 

 

ประเภทลูกคา้ 

          บุคคลธรรมดา      บุคคลธรรมดาท าการคา้    นิตบุิคคล 

ช่ือผูใ้ชบ้ริกำร/ผูร้บัมอบอ ำนำจ .................................................................................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบตัรประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................................................มีควำมประสงคข์อใหธ้นำคำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

 

      ขอเพ่ิมบญัชีตนเองบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3. เลขท่ีบญัชี                       ลงลำยมือช่ือ ............................................................................................................. 

 
      ขอเพ่ิมบญัชีร่วมบนบริการ K-Cyber Banking โดยมีรายละเอียดของผูย้ินยอม ดงัน้ี 

ขำ้พเจำ้ (ผูยิ้นยอม) ..........................................................................................................................................................................ซ่ึงเป็นเจำ้ของบญัชีร่วมตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

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

หมำยเลขบญัชี       ตกลงยินยอมใหผู้ข้อใชบ้ญัชีบนบริกำร K-Cyber Banking ซ่ึงเป็นเจำ้ของบญัชีร่วม ดงักล่ำว 

กบัขำ้พเจำ้สำมำรถท ำรำยกำร ทุกรำยกำร บนบริกำร K-Cyber Banking อำทิเช่น สอบถำมยอดบญัชี โอนเงิน ช ำระคำ่สินคำ้หรือบริกำร ฯลฯ กบับญัชีร่วมหมำยเลขท่ีแจง้น้ี 

ภำยใต ้User ID ของผูข้อใชบ้ญัชีบนบริกำร K-Cyber Banking แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงขำ้พเจำ้รบัทรำบวำ่ ขณะท่ีบญัชีร่วมดงักล่ำวผูกกบับริกำร K-Cyber Banking อยูน้ั่น ขำ้พเจำ้จะไม่

สำมำรถผูกบญัชีร่วมน้ีบนบริกำร K-Cyber Banking ของขำ้พเจำ้ไดจ้นกวำ่เจำ้ของบญัชีร่วมจะแจง้ขอยกเลิกกำรผกูบญัชีร่วมดงักล่ำวและถือวำ่ทุกรำยกำรท่ีจะเกิดข้ึนในภำยภำค

หนำ้ผ่ำนบริกำรน้ี ไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของบญัชีร่วมทั้งหมด และยอมรบัผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนในภำยหนำ้ทุกประกำร 

 
ผูย้ินยอมลงลายมือช่ือ 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(     ) 

ลำยมือช่ือใหเ้หมือนท่ีใชเ้ปิดบญัชี 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

(     ) 

ลำยมือช่ือใหเ้หมือนท่ีใชเ้ปิดบญัชี 

 

       ขอเพ่ิมบญัชีบุคคลอ่ืนบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME (ส าหรบัลกูคา้ท่ีใชร้หสัรกัษาความปลอดภยัแบบ PIN2 เท่านั้น) 

ช่ือผูร้บัโอนเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

1. ช่ือบญัชี.................................................................................. ธนำคำร................................................ สำขำ........................................ เลขท่ีบญัชี......................................... 

2. ช่ือบญัชี.................................................................................. ธนำคำร................................................ สำขำ........................................ เลขท่ีบญัชี......................................... 

ในกรณีท่ีท่านใชร้หสัรกัษาความปลอดภยัแบบ SMS-OTP หรือ QR-OTP สามารถเพ่ิมบญัชีบุคคลอ่ืนไดท้นัที  โดยไม่ตอ้งส่งเอกสาร 

(1/2) 

 

ลำยมือช่ือ..................................................................ผูใ้ชบ้ริกำร 

(      ) 

 

เจา้หนา้ท่ีสาขาธนาคารกสิกรไทย 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

(2/2) 

 

ส าหรบับุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาท าการคา้ 

เอกสารประกอบการขอเพิ่มบญัชี ช่องทางการจดัส่งเอกสาร 

  สมุดบญัชีเงินฝำก (ตวัจริง)/เช็ค/ใบขอสมุดเช็ค 

  บตัรประจ ำตวัประชำชน/Passport (ส ำหรบัลกูคำ้ต่ำงชำติ) 

  ส ำเนำทะเบยีนพำณิชย ์

ธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ 

(ใชส้ ำหรบับุคคลธรรมดำท ำกำรคำ้เท่ำน้ัน) 

ส าหรบันิติบุคคล 

บริษัท / หา้งหุน้ส่วน ช่องทางการจดัส่งเอกสาร 

  ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียน (ออกใหภ้ำยใน 3 เดือน) 

  รำยงำนกำรประชุมท่ีใหใ้ชบ้ริกำร/เพิม่บญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มลูบน K-Cyber for SME 

  ส ำเนำบตัรประชำชน/Passport(ส ำหรบัลกูคำ้ต่ำงชำติ) ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

  ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

ธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ 

คณะบุคคล / หา้งหุน้ส่วนสามญั 

  ส ำเนำกำรจดัตั้งคณะบุคคล หรือหำ้งหุน้ส่วนสำมญั 

  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกรนิติบุคคล 

  ส ำเนำบตัรประชำชน/Passport(ส ำหรบัลกูคำ้ต่ำงชำติ) ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

  ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

โรงเรียน 

  ส ำเนำกำรจดัตั้งโรงเรียน 

  ส ำเนำบตัรประชำชน/Passport(ส ำหรบัลกูคำ้ต่ำงชำติ) ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

  ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

สหกรณ ์/ สมาคม / องคก์รศาสนา 

  ตรำสำรกำรจดัตั้งสหกรณ ์หรือสมำคม หรือหนังสือรบัรององคก์รศำสนำปีปัจจุบนั 

  รำยงำนกำรประชุมท่ีใหใ้ชบ้ริกำร/เพิม่บญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มลูบน K-Cyber for SME 

  ส ำเนำบตัรประชำชน/Passport(ส ำหรบัลกูคำ้ต่ำงชำติ) ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

  ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

หมายเหตุ:  - กรณีท่ีกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงชำติ ตอ้งมีส ำเนำ Work Permit ท่ีมีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน นับจำกวนัท่ียื่นสมคัร 

     - กรณีท่ีกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจเป็นชำวต่ำงชำติไม่มี Work Permit ใหใ้ชส้ญัญำเช่ำอำคำรของบริษัทแทน 

 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารแลว้ 

ลงชื่อ................................................................ ต ำแหน่งงำน................................................. 

รหสัลำยมือช่ือผูร้บัมอบอ ำนำจ.............................................. วนัท่ี......................................... 

รหสัพนักงำน.....................................................รหสัสำขำ................................................... 

   

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

(โปรดระบุเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง) 

(โปรดระบุเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง) 

แบบฟอรม์ขอเพิ่มบญัชีบนบรกิาร K-Cyber Banking / K-Cyber for SME  


