
         Confidential 

วิธีการจัดส่งเอกสาร : ส าหรับลูกค้าสินเช่ือสแกนชุดเอกสารการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ส่งผ่าน E-Mail ของธนาคารให้กับฝ่ายปฏิบัติการกลาง OP-LoanBookingMaintenance@tcrbank.com เท่าน้ัน   V.5  17/05/2022 

แบบค าขอเปลีย่นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลบัญชี (บุคคลธรรมดา) 

        วนัท่ี.............เดือน…..................พ.ศ. .............. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลลูกค้า 
นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... นามสกุล .......................................................................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

เลขประจ าตวัประชาชน --   -- มีความประสงคข์อแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล / ขอ้มูลบญัชี ดงัน้ี 

 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร ผู้ตรวจสอบ ระดับหัวหน้างานขึน้ไป :  

ได้ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารประกอบครบถ้วนและมีการรับเร่ืองจากลูกค้าจริง   

ช่ือ-นามสกลุ ………………...………………..……………. (ตัวบรรจง) รหัสพนักงาน ………..………  

ช่ือสาขา/หน่วยงาน …………………………….….. รหัสสาขา …….… วันที่รับเร่ือง …………..…..… 

ส่วนที ่2 : ขอเปลีย่นแปลงข้อมูล  

2.1  ขอเปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ : (เอกสารประกอบ : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ) 
           ค าน าหนา้ช่ือ  จากเดมิ ......................................................................................................     เปลีย่นเป็น ………...........................................................................................................    
         ช่ือ :                จากเดมิ ......................................................................................................     เปลีย่นเป็น ………...........................................................................................................    
         นามสกุล :       จากเดมิ ......................................................................................................     เปลีย่นเป็น ………..........................................................................................................    

2.2      ขอเปลีย่นแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการตดิต่อ : (เอกสารประกอบ : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน)   
          หมายเลขโทรศพัทบ์า้น            จากเดมิ หมายเลข   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|           เปลีย่นเป็น หมายเลข    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|      
          หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ         จากเดมิ หมายเลข   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|           เปลีย่นเป็น หมายเลข    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|      
          หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน      จากเดมิ หมายเลข   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|           เปลีย่นเป็น หมายเลข    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|      

2.3       ขอเปลีย่นแปลงอเีมล (E-Mail Address) : (เอกสารประกอบ : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน)      
                 จากเดมิ เปลีย่นเป็น   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

2.4      ขอเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการจัดส่งเอกสาร โดยมเีง่ือนไขการขอเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี ้(เอกสารประกอบ : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน)      
                ทุกบญัชีสินเช่ือและบญัชีเงินฝาก   

                เฉพาะบญัชีสินเช่ือ  โปรดระบุ : เลขทีบ่ัญชี    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     และเลขทีบ่ัญชี  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
                       เฉพาะบญัชีเงินฝาก โปรดระบุ : เลขทีบ่ัญชี    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     และเลขทีบ่ัญชี  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    
           ขอเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการจัดส่งเอกสาร   ทีอ่ยู่ทะเบียนบ้าน   ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   ทีอ่ยู่ทีท่ างาน    ช่ือท่ีท างาน ............................................................................................... 

 

                จากเดมิ เปลีย่นเป็น  เลขท่ี ............................... หมู่ท่ี ........................ หมู่บา้น/อาคาร ..................................................................... ซอย..........................................................................  
              ถนน ............................................................ ต  าบล/แขวง ............................................................................... อ าเภอ/เขต................................................................ 
              จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................................................................. 

2.5      ขอเปลีย่นแปลงบัญชีเงนิฝากในการรับเงนิกู้จากธนาคาร (เอกสารประกอบ : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และส าเนาหน้า Book Bank โดยช่ือบัญชีต้องเป็นของ ผู้กู้หลกั เท่าน้ัน) 
    เลขท่ีบญัชีสินเช่ือ    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  ช่ือบญัชีสินเช่ือ .................................................................................................................................................. 
          ขอเปล่ียนบญัชีเงินฝากในการรับเงินกู ้เป็น ช่ือธนาคาร .......................................................................................................... เลขท่ีบญัชี |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
                             (หากบัญชีสินเช่ือมผู้ีกู้หลักและผู้ กู้ร่วมต้องให้ผู้กู้ร่วมทุกท่านลงนามรับรองขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากในการรับเงินกู้จากธนาคาร) 
                      โอนเงินเงินกูผ้า่น Prompt Pay ID ดว้ยเลขท่ีบตัรประชาชน 
2.6      ขอเปลีย่นแปลงลายมือช่ือโดยยกเลกิลายมือช่ือเดมิ และให้ใช้ลายมือช่ือใหม่ (สามารถแจ้งเปลีย่นได้เฉพาะสาขาเจ้าของบัญชีเท่าน้ัน) 
                      ทุกบัญชีเงนิฝาก        เฉพาะบญัชีเงินฝาก โปรดระบุ : เลขทีบ่ัญชี    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    และเลขทีบ่ัญชี  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
 

                    ลายมือช่ือ เดมิ ................................................................................................................  ลายมือช่ือ ใหม่ ......................................................................................................................... 
 โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัและรับรองว่า ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดใ้ห้และ/หรือจะให้แก่ธนาคารในภายหนา้นั้น ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้
ธนาคารท าการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการใชท้ าธุรกรรม และ/หรือใชบ้ริการกบัธนาคาร ทั้งน้ี ในการท าธุรกรรม และ/หรือให้บริการ 
และ/หรือด าเนินการใด ๆ ของธนาคารเก่ียวกับขา้พเจ้า ขา้พเจ้าตกลงให้ถือตามข้อมูลท่ีได้มีการบนัทึกไวใ้นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลบญัชีน้ี รวมทั้งขอรับรองว่า                 
บรรดานิติกรรมและสัญญา ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีขา้พเจ้าไดมี้หรือท าไวก้บัธนาคารก่อนการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่ายงัคงมีผลใช้บงัคบัได้และผูกพนัขา้พเจ้าโดยสมบูรณ์ตลอดไป                        
ทั้งน้ี หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนกบัธนาคารอนัเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารด าเนินการตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตกลงยินยอมรับผิดชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารจนส้ินเชิง
โดยไม่มีเง่ือนไขและขอ้โตแ้ยง้แต่ประการใดทั้งส้ิน 
 

ลายมือช่ือ ........................................................... และ ............................................................. และ................................................................. และ.......................................................... ผูกู้/้เจา้ของบญัชี 
              (............................................................. และ ............................................................ และ................................................................. และ...........................................................) 

 
 

                                 ลายมือช่ือ ………………………………………….. ตวับรรจง 
 (*ลูกค้าต้องลงนามให้คล้ายคลงึกบัการลงนามในส าเนาบัตรประชาชนทีแ่นบ) 

 
 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร ผู้รับเร่ือง :  

ได้ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามระเบียบปฎิบัติแล้ว 

ช่ือ-นามสกลุ ………………...………………..……………. (ตัวบรรจง) รหัสพนักงาน ………..…..……  

ช่ือสาขา/หน่วยงาน …………………………….….. รหัสสาขา ……....… วันที่รับเร่ือง …………..…..… 

 


