
 
                                                 ค ำขอใช้บริกำร ICBC (Thai) Personal Electronic Banking                                                                                                                     

电子银行业务申请表 
Application Form for ICBC (Thai) Personal Electronic Banking 

 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ธุรกจิ ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) สำขำ…………………….. 
To The Business Center Head, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, Branch                       

                                                        

 วนัที/่ 日期 /Date  
____/____/____ 

 

ข้อมูลทัว่ไป /客户信息/Customer Information 

ช่ือ-นำมสกลุเจ้ำของบัญชี     นำย 先生  Mr.       น.ส. 小姐 Ms. 

姓名 Name - Surname      นำง 女士  Mrs.      อื่นๆ 其他 Others 

                                                                               (Please specify)………. 

(ภาษาไทย) 

           （英文  English） 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型   ID Type 

  บัตรประจ ำตวัประชำชน  身份证  ID Card 
  หนังสือเดนิทำง  护照 Passport    
  อืน่ๆ  其他 Others  (Please specify) …….. 

 

หมำยเลข 

证件号码  Number 

 

 

ที่อยู่ที่สะดวกในกำรติดต่อ 

联系地址  Contact Address                                                                                                                                                                                     
 

รหัสไปรษณย์ี 
邮政编码  Postal Code        

โทรศัพท์มือถือ 
手机号码  Mobile Phone 

 โทรศพัทบ์า้น   
固定电话  Home Phone                                                                                                     

จดหมำยอเิล็กทรอนิกส์ 
电子邮件 E-Mail 

ประเภทบริกำรที่สมัคร/申请事项 /Apply for 

             อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้  网上银行 Internet Banking  

                                                       

          เทเลโฟน แบงค์กิง้  电话银行  Telephone Banking                                                           

เลขท่ีบัญชี/หมำยเลขบัตรที่สมัครใช้บริกำร  
注册账号/卡号 Registered  Account /Card No. 

 

เลขท่ีบัญชี/หมำยเลขบัตรที่สมัครใช้บริกำร  
注册账号/卡号  Registered  Account /Card No. 

 

     เลขที่บัญชี 添加账户 Account Number                                                        ประเภทบริกำรที่สมัคร 申请业务 Apply for 

          
 

                               

                                     อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                                      เทเลโฟน แบงค์กิง้ 
                                   网上银行 Internet Banking            电话银行 Telephone Banking                                                           

          
 

                                                                             

                                     อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                                เทเลโฟน แบงค์กิง้ 
                             网上银行 Internet Banking            电话银行 Telephone Banking 

 

          
 

                   

                         อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                                เทเลโฟน แบงค์กิง้     
                             网上银行 Internet Banking            电话银行 Telephone Banking 

          
 

 

                              อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                                เทเลโฟน แบงค์กิง้ 
                        网上银行 Internet Banking            电话银行 Telephone Banking 

 

          
 

 

                         อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                                เทเลโฟน แบงค์กิง้ 
                        网上银行 Internet Banking             电话银行 Telephone Banking 

 

หมำยเลขบัตรเครดติ / บัตรเดบิต  Credit Card / Debit Card Number  信用卡或借记卡卡号 ประเภทบริกำรที่สมัคร 申请业务 Apply for 
       

                              

                                       
                               อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                 ทเลโฟน แบงค์กิง้    
         网上银行 Internet Banking    电话银行 Telephone Banking                              

ประเภทบตัร卡类型 Card Type                        บตัรเดบิต 借记卡 Debit Card 

                                                                    บตัรเครดิต 信用卡 Credit Card 

                              

                                          
 

ประเภทบัตร 卡类型 Card Type                        บตัรเดบิต 借记卡 Debit Card 
                                                               บตัรเครดิต 信用卡 Credit Card 

               
                                  อนินเตอร์เน็ต แบงค์กิง้               เทเลโฟน แบงค์กิง้    
           网上银行 Internet Banking    电话银行 Telephone Banking                                    
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ประเภทบัตร卡类型 Card Type                        บตัรเดบิต 借记卡 Debit Card 
                                                               บตัรเครดิต 信用卡 Credit Card 

                                          
                               อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                เทเลโฟน แบงค์กิง้    
           网上银行 Internet Banking    电话银行 Telephone Banking                                      

 

 

ประเภทบัตร卡类型 Card Type                         บตัรเดบิต  借记卡  Debit Card 
                                                               บตัรเครดิต 信用卡 Credit Card 
 

 

                                      
                                 อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                  เทเลโฟน แบงค์กิง้    
           网上银行 Internet Banking    电话银行 Telephone Banking                                      

                                           
 

 

ประเภทบัตร 卡类型 Card Type                        บตัรเดบิต 借记卡 Debit Card 
                                                               บตัรเครดิต 信用卡 Credit Card 
  

                     อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิง้                เทเลโฟน แบงค์กิง้    
           网上银行 Internet Banking    电话银行 Telephone Banking 

                             

ข้อมูลอนิเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ /网上银行/Internet Banking Information 

ข้อควำมยนืยนับริกำร 预留银行信息 / Reserved Information              

อุปกรณ์ยนืยนัตัวตน                           
身份认证工具  Identification 

Equipment                     

 

       USB-Shield  U盾 

 

        E-Password Token 电子密码器 

 

        บตัรรหสัลบั  口令卡 Code Card 

                        

 

 

หมำยเลข 

介质序号  Serial Number                                                                        

บริกำรโอนเงนิ 开通对外转账 Fund Transfer Service                                          เปิด  开通 Open      
                                                                                                                                            ปิด  关闭  Close 
     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและรำยละเอียดในค ำขอฉบับนี ้รวมตลอดถึงใบข้อมูลลูกค้ำและเอกสำรใดๆ ทีข้่ำพเจ้ำให้ไว้แก่ธนำคำรน้ันถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำรและให้ถือเป็นส่วน
หน่ึงของค ำขอฉบบันี ้  ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อตกลงและเงือ่นไขกำรใช้บริกำร  ICBC (Thai)  Personal Electronic Banking รวมตลอดถึงกฎเกณฑ์ในกำรท ำธุรกรรมและข้อควรระวงัด้ำน
ควำมเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้บริกำร  ICBC  (Thai) Personal Electronic Banking ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค ำขอฉบับนี ้เป็นอย่ำงดแีล้วและตกลงยนิยอมผูกพนัและปฏบิัตติำมข้อตกลง 
เงือ่นไข  กฎเกณฑ์และข้อควรระวงัดงักล่ำว รวมถึงเงือ่นไขและข้อตกลงทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนด แก้ไข และ/หรือ เพิม่เตมิในอนำคตทุกประกำร นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้รับส ำเนำค ำขอฉบบันี ้
รวมถึงข้อตกลง เงือ่นไข กฏเกณฑ์และข้อควรระวงัดงักล่ำวจำกธนำคำรเรียบร้อยแล้วในวนัทีท่ ำค ำขอฉบับนี้  
     
      本人保证，我（们）提供给银行的本合同约定的信息、客户信息文件或任何其他文件（统称为“文件”）是真实和正确的，作为本申请的组成部分，我

（们）完全明白工银泰国电子银行以及电话银行的条款和条件，并同意遵守并履行这些条款和条件， 以及那些由银行在以后对这些条款的修订 
      

     I hereby certify that the information stipulated herein, the customer information document and any document provided by me to the Bank is true and correct and shall be 
treated as the integral part of this Application and I fully understand   ICBC (Thai)  Personal Electronic Banking Terms and Conditions,  ICBC (Thai) Personal Electronic 

Banking Transaction Rules and  ICBC (Thai) Personal Electronic Banking Risk Reminder and agree to be bound by and to fulfill with such terms, conditions, rules and risk 

reminder as well as those to be prescribed, amended and/or determined by the Bank in the future.  I have received a copy of this Application including copies of such terms, 
conditions, rules and risk reminder on the date of this Application.                        
                          
ลงช่ือ  客户签名/ Signature     ___________________________________ *         วนัที่/日期 / Date______________________________    

*หมายเหตุ โปรดลงลายมือช่ือใหเ้หมือนตวัอยา่งท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร / 请在申请表上签署与您注册账户银行预留签章一致的签名 / Please sign the same signature  as the 
specimen signature given to the Bank 

ส าหรับธนาคาร  银行使用 For Bank Use Only ทั้งน้ีไดด้ าเนินการแลว้ดงัน้ี The following procedures have been completed 

1. รับค าขอฉบบัน้ีและลงทะเบียนการขอใชบ้ริการ/ Received this Application and registered the request 
2. ส่งมอบส าเนาค าขอฉบบัน้ี รวมถึงขอ้ตกลง เง่ือนไข กฎเกณฑแ์ละขอ้ควรระวงัดา้นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ีใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้/Delivered this Application along 

with the terms, conditions,  rules and risk reminder related to the service(s) applied herein to the Applicant 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

ผู้ตรวจรับเอกสำร/เจ้ำหน้ำที่ดูแลลูกค้ำ 
Checked by 

A/O Code ผู้ด ำเนินกำร 
Teller 

อนุมัต ิ
Approved by 
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I confirmed that all the above-mentioned information is accurate, and consistent with my  business needs   ลงช่ือ  客户签名/ Signature                                                                                                                   

 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลรำยละเอยีดด้ำนบนที่ธนำคำรพมิพ์นั้นถูกต้องครบถ้วนทุกประกำรและตรงตำมที่ข้ำพเจ้ำร้องขอ 

本人确认银行打印内容准确无误，并与本人之业务需求相符一致。 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลรำยละเอยีดด้ำนบนที่ธนำคำรพมิพ์นั้นถูกต้องครบถ้วนทุกประกำรและตรงตำมที่ข้ำพเจ้ำร้องขอ 
本人确认银行打印内容准确无误，并与本人之业务需求相符一致。 

I confirmed that  the above-mentioned information is accurate and consistent with my  business needs   ลงช่ือ  客户签名/ Signature     

______________________Signature ………__jikrj_______________________________________________________    ______________________ 


