เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้ อมูล KTB Corporate Online: ผู้ดูแลระบบ (Company Admin User)
Ver. 2017V2

วัน.................เดื อน...................................พ.ศ. …….............
Company ID 10 หลัก*........………………………………...….…
ส่ วนที่ 1 ขอออกรหัสผ่ านใหม่ (Reset Password) / ขอยกเลิกระงับรหัสผ่ าน (Unlock Password)
 ขอออกรหัสผ่านให้ ใหม่ (Reset Password) สาหรับ Company Admin โปรดเลือก  ADMIN 1  ADMIN 2  ADMIN 3  ADMIN 4
 ขอยกเลิกระงับรหัสผ่าน (Unlock Password) สาหรับ Company Admin โปรดเลือก  ADMIN 1  ADMIN 2  ADMIN 3  ADMIN 4
หมายเหตุ : * ธนาคารทาการ Reset Password และจัดส่ง Password ใหม่ผ่านทาง Email Address ของ Company Admin ดังกล่าวตามที ่เคยแจ้งไว้กบั ธนาคาร หรื อ
กรณี รับด้วยตนเองที ่สาขา ธนาคารจัดส่งซอง Password ไปยังสาขาที ่สมัครใช้บริ การ
✔

✔

ส่ วนที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการอนุมัติรายการ /การขอรั บรหัสผ่ าน
รู ปแบบอนุมัติรายการ
 แบบ 2 ระดับ (ผู้ตงั ้ รายการ/ผู้อนุมัติรายการ) (กรณี ใช้งานคนเดี ยวให้เลื อก 2 ระดับ)
 แบบ 3 ระดับ (ผู้ตงั ้ รายการ/ผู้ตรวจสอบรายการ/ผู้อนุมัติรายการ)
การขอรั บรหัสผ่ าน
 ทาง EMAILของ Company Admin ตามที่ ระบุไว้ ในใบคาขอสมัครใช้ บริการฯ
✔

 รับด้ วยตนเองที่ สาขา (KTB Center)

ส่ วนที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดผู้ดูแลระบบงาน กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที ่ต้องการเพิ่ ม/เปลี ่ยนแปลง/ยกเลิ กเท่านัน้ *
1 ราย ดั งนี ้
ผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์ ขอ เพิ่ม / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก จานวนผู้ดูแลระบบงาน (Company User) จานวนทัง้ สิน้ ……..…
ลาดั บ User ID
Company Role
** ต้ องระบุ ชื่อ-สกุล / เลขประจาตั วประชาชน / โทรศัพท์ มือถือ / อี เมล์ เสมอ **
1

 ADMIN1

 Admin Maker

 เพิ่ม
 เปลี่ยนแปลง
 ยกเลิก

นายธีระพล เปี ย้ สุยะ
ชื่อ-สกุล …………………………………………………….……………….…………..
1529900381916
เลขประจาตัวประชาชน ………………...……………………………………………….
0931320974
โทรศัพท์ มือถื อ ……………..…………………………………………………………….
teerapon.p@coj.go.th
อี เมล์ ………………………………………………………………..………..…..………

2

 ADMIN2

 Admin Authorizer

 เพิ่ม
 เปลี่ยนแปลง
 ยกเลิก

ชื่อ-สกุล …………………………………………………….……………….…………..
เลขประจาตัวประชาชน ………………...……………………………………………….
โทรศัพท์ มือถื อ ……………..…………………………………………………………….
อี เมล์ ………………………………………………………………..………..…..………

3

 ADMIN3
 ADMIN4

 Admin Maker
 Admin Authorizer

 เพิ่ม
 เปลี่ยนแปลง
 ยกเลิก

4

 ADMIN3
 ADMIN4

 Admin Maker
 Admin Authorizer

 เพิ่ม
 เปลี่ยนแปลง
 ยกเลิก

ชื่อ-สกุล …………………………………………………….……………….…………..
เลขประจาตัวประชาชน ………………...……………………………………………….
โทรศัพท์ มือถื อ ……………..…………………………………………………………….
อี เมล์ ………………………………………………………………..………..…..………
ชื่อ-สกุล …………………………………………………….……………….…………..
เลขประจาตัวประชาชน ………………...……………………………………………….
โทรศัพท์ มือถื อ ……………..…………………………………………………………….
อี เมล์ ………………………………………………………………..………..…..………

✔

✔

กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที ่ตอ้ งการเพิ่ ม/เปลี ่ยนแปลง/ยกเลิ กเท่านัน้ *

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร ** โปรดลงลายมื อชื่อ พร้ อมประทับตราประจาหน่วยงานเสมอ **
ผู้ตรวจสอบและรั บรองลายมื อ ชื่อ
ผู้จดั การสาขา/หั วหน้ าหน่วยงาน
ผู้ขอใช้ บริก ารลงนามกากั บ............................................หน้ าที่ ........ / ........

