คำขอดำเนินกำรเกีย่ วกับบริกำร ICBC Corporate Internet Banking
企业网上银行调整及撤销申请表

ICBC Corporate Internet Banking Amendment / Cancellation Application Form

(ภำษำไทย)

ชื่อบริษทั
公司名称 / Corporate Name

(英文 /English)
สำขำทีเ่ ปิ ดบัญชี

บัญชีหลัก

开户银行/ Opening Branch

主申请账号 / Primary Account

ผู้แทนบริษทั /公司代理人

หมำยเลขโทรศัพท์

Corporate Representative

联系电话 / Phone No.

ประเภทเอกสำรแสดงตน

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน

证件类型 / ID Type

证件号码 / ID Number

ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลผู้ติดต่ อ /账户信息联系人修改

Amendment to Contact Person Information

ชื่อ-สกุลผู้ตดิ ต่ อ

สั ญชำติ

联系人/ Contact Person

国籍/ Nationality

ประเภทเอกสำรแสดงตน

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน

证件类型/ ID Type

证件号码 / ID No.

ทีอ่ ยู่

หมำยเลขโทรศัพท์

公司地址/ Address

联系电话 / Phone No.

ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบัญชี / 账户信息修改

Amendment to Account Information

ชื่อบัญชี

หมำยเลขบัญชีหลัก

账户名 / Account Name

主申请账号 / Primary Account

สำขำที่เปิ ดบัญชี

ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจลงนำม

开户银行/ Opening Branch

授权人签字 Authorized
Signatory

เพิม่ หรือยกเลิกบัญชี 添加/删除下挂账户 Add / Remove Related Account
หมำยเลขบัญชี
เพิม่ 添加 Add
ยกเลิก 删除 Remove 主申请账号 / Account No.

ชื่อบัญชี

สำขำทีเ่ ปิ ดบัญชี

ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจลงนำม

开户银行/ Opening Branch

授权人签字/ Authorized Signatory

เพิม่ 添加 Add
ยกเลิก 删除 Remove

ชื่อบัญชี

主申请账号 / Account No.

账户名 / Account Name

ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจลงนำม
授权人签字/ Authorized Signatory

开户银行/ Opening Branch

หมำยเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

主申请账号 / Account No.

账户名/ Account Name

สำขำทีเ่ ปิ ดบัญชี

ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจลงนำม
授权人签字/ Authorized Signatory

开户银行/ Opening Branch

เพิม่ 添加 Add
ยกเลิก 删除 Remove

หมำยเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

主申请账号 / Account No.

账户名/ Account Name

สำขำทีเ่ ปิ ดบัญชี

ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจลงนำม
授权人签字/ Authorized Signatory

开户银行/ Opening Branch

เพิม่ 添加 Add
ยกเลิก 删除 Remove

账户名 / Account Name

หมำยเลขบัญชี

สำขำทีเ่ ปิ ดบัญชี

เพิม่ 添加 Add
ยกเลิก 删除 Remove

ไทย/泰国/ Thai
อืน่ ๆ/其他国家/Other ……………………

หมำยเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

主申请账号 / Account No.

账户名/ Account Name

สำขำทีเ่ ปิ ดบัญชี

ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจลงนำม

开户银行/ Opening Branch

授权人签字/ Authorized Signatory

เปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดกำรใช้ บริกำร/ 多级组合授权 / Amendment to the Service Condition
ผูใ้ ช้งานพิเศษ 1 คน(ผูท้ ารายการและอนุมตั ิรายการ 1 คน) / 超级用户 / (1 Super User)
ผูใ้ ช้งานพิเศษ 2 คน โดยจากัดวงเงินคนใดคนหนึ่ง (ผูท้ ารายการและอนุมตั ิรายการ 2 คน โดยคนใดคนหนึ่งจากัดวงเงิน)/ 2 个超级用户，有限额/(2 Super Users with limit)
ผูใ้ ช้งาน 2 คน (ผูท้ ารายการ 1 คน ผูอ้ นุมตั ิรายการ 1 คน) /2 个普通用户（1 个提交/1 个授权）/ 2 Users ID (1 Submitter 1 Authorizer)
ผูใ้ ช้งาน 3 คน (ผูท้ ารายการ 2 คน ผูอ้ นุมตั ิรายการ 1 คน) /3 个普通用户（2 个提交/1 个授权）/ 3 Users ID (2 Submitters 1 Authorizer)
ผูใ้ ช้งาน 4 คน (ผูท้ ารายการ 2 คน ผูอ้ นุมตั ิรายการ 2 คน) /4 个普通用户（2 个提交/2 个授权）/ 4 Users ID (2 Submitters 2 Authorizers)
อื่นๆ/Other/其他.............................................................................................................................................................................................................................

ขอยกเลิกบริกำร 取消网上银行/Service Termination
ขอยกเลิกกำรใช้ บริกำร ICBC

Corporate Internet Banking 取消网上银行/Termination of ICBC Corporate Internet Banking Service

ขอเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับข้ อมูลผู้ใช้ ระบบ/ผู้อนุมัติรำยกำร/用户信息调整/Amendment to the Information Related User/Transaction Authorizer
เพิม่ ผู้ใช้ ระบบ /新增用户 /Add new User
ยกเลิกผู้ใช้ ระบบ/ 删除用户 /Revoke User
เปลีย่ นแปลงข้ อมูล/ 用户信息调整 /Information Amendment
ชื่อ-สกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
姓名 / Name-Surname

联系电话 / Phone No.

ประเภทเอกสำรแสดงตน

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน

证件类型/ ID Type

证件号码 / ID No.

ชื่อผู้ใช้ ระบบ

กำหนดรหัสลับเข้ ำสู่ ระบบใหม่ 登陆密码重置/Reset Login Password
กำหนดรหัสลับยืนยันตัวตนใหม่ ( USB-Shield) U 盾密码重置/Reset Certificate Password

用户名 / User’s Name

กำหนดสิ ทธิ์ 权限/ Authority
กำหนดสิ ทธิ์ในสกุลเงิน
授权币种/ Currency

เครื่องยืนยันตัวตน
(USB-Shield)
U 盾 / USB-Shield

สิ ทธิในกำรส่ งรำยกำร 提交权限/ Submitter
สกุลเงินบำท 泰铢/ THB
สกุลเงินอืน่ 其他货币/ Other Currency ……………

ขอใช้ /申请 / Apply
ยกเลิกกำรใช้ / 取消 / Cancellation
ต่ อเวลำกำรใช้ /展期 / Extension

สิ ทธิในกำรอนุมัตริ ำยกำร
วงเงินทีท่ ำกำรอนุมตั ไิ ด้

授权权限/ Authorizer

授权金额/ Approval limit

หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………

สิทธิ์ในบัญชี 添加/删除下挂账户 Authority in account
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
สอบถำมยอด
โอนเงินออก
จ่ ำยเงินเดือน
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
查询/Inquiry
转出/ Outward Transfer
代发工资/Payroll
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
สอบถำมยอด
โอนเงินออก
จ่ ำยเงินเดือน
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
查询/Inquiry
转出/ Outward Transfer
代发工资/Payroll
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
สอบถำมยอด
โอนเงินออก
จ่ ำยเงินเดือน
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
查询/Inquiry
转出/ Outward Transfer
代发工资/Payroll
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
สอบถำมยอด
โอนเงินออก
จ่ ำยเงินเดือน
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
查询/Inquiry
转出/ Outward Transfer
代发工资/Payroll
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
สอบถำมยอด
โอนเงินออก
จ่ ำยเงินเดือน
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
查询/Inquiry
转出/ Outward Transfer
代发工资/Payroll
ขอเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับข้ อมูลผู้ใช้ ระบบ/ผู้อนุมัติรำยกำร/用户信息调整/ Amendment to the Information Related User/Transaction Authorizer
เพิม่ ผู้ใช้ ระบบ /新增用户 /Add new User
ยกเลิกผู้ใช้ ระบบ/ 删除用户 /Revoke User
เปลีย่ นแปลงข้ อมูล/ 用户信息调整 /Information Amendment
ชื่อ-สกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
姓名 / Name-Surname

联系电话 / Phone No.

ประเภทเอกสำรแสดงตน

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน

证件类型/ ID Type

证件号码 / ID No.

ชื่อผู้ใช้ ระบบ

กำหนดรหัสลับเข้ ำสู่ ระบบใหม่ 登陆密码重置/Reset Login Password
กำหนดรหัสลับยืนยันตัวตนใหม่ ( USB-Shield) U 盾密码重置/Reset Certificate Password

用户名/ User’s Name

กำหนดสิ ทธิ์ 权限/ Authority
กำหนดสิ ทธิ์ในสกุลเงิน
授权币种/ Currency

เครื่องยืนยันตัวตน
(USB-Shield)
U 盾 / USB-Shield

สิ ทธิในกำรส่ งรำยกำร 提交权限/ Submitter
สกุลเงินบำท 泰铢/ THB
สกุลเงินอืน่ 其他货币/ Other Currency ……………

ขอใช้ /申请 / Apply
ยกเลิกกำรใช้ / 取消 / Cancellation
ต่ อเวลำกำรใช้ /展期 / Extension

สิทธิ์ในบัญชี 添加/删除下挂账户 Authority in account
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel

สิ ทธิในกำรอนุมัตริ ำยกำร
วงเงินทีท่ ำกำรอนุมตั ไิ ด้

授权权限/ Authorizer

授权金额/ Approval limit

หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

จ่ ำยเงินเดือน

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

代发工资/Payroll

ขอเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับข้ อมูลผู้ใช้ ระบบ/ผู้อนุมัติรำยกำร/用户信息调整/ Amendment to the Information Related User/Transaction Authorizer
เพิม่ ผู้ใช้ ระบบ /新增用户 /Add new User
ยกเลิกผู้ใช้ ระบบ/ 删除用户 /Revoke User
เปลีย่ นแปลงข้ อมูล/ 用户信息调整 /Information Amendment
ชื่อ-สกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
姓名 / Name-Surname

联系电话 / Phone No.

ประเภทเอกสำรแสดงตน

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน

证件类型/ ID Type

证件号码 / ID No.

ชื่อผู้ใช้ ระบบ

กำหนดรหัสลับเข้ ำสู่ ระบบใหม่ 登陆密码重置/Reset Login Password
กำหนดรหัสลับยืนยันตัวตนใหม่ ( USB-Shield) U 盾密码重置/Reset Certificate Password

用户名 / User’s Name

กำหนดสิ ทธิ์ 权限/ Authority
กำหนดสิ ทธิ์ในสกุลเงิน
授权币种/ Currency

เครื่องยืนยันตัวตน
(USB-Shield)
U 盾 / USB-Shield

สิ ทธิในกำรส่ งรำยกำร 提交权限/ Submitter
สกุลเงินบำท 泰铢/ THB
สกุลเงินอืน่ 其他货币/ Other Currency ……………

ขอใช้ /申请 / Apply
ยกเลิกกำรใช้ / 取消 / Cancellation
ต่ อเวลำกำรใช้ /展期 / Extension

สิ ทธิในกำรอนุมัตริ ำยกำร
วงเงินทีท่ ำกำรอนุมตั ไิ ด้

授权权限/ Authorizer

授权金额/ Approval limit

หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………
หมำยเลขเครื่อง/ 序号 / Serial No. …….………………………………………

สิทธิ์ในบัญชี/添加/删除下挂账户/ Authority in account
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel
เพิม่ 添加 Add
กำหนดสิ ทธิ์ในบัญชี
授权账户/ Authority in account
ยกเลิก 删除/Cancel

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

สอบถำมยอด

โอนเงินออก

จ่ ำยเงินเดือน

查询/Inquiry

转出/ Outward Transfer

代发工资/Payroll

ประทับตรำนิตบิ ุคคล(ถ้ ำมี) / 预留印鉴 / Seal(if any)

ลงชื่อ……………………………………………………. ผูม้ ีอานาจลงนาม
(...........................................................................................................................................) 授权人签名/ Authorized Signatory

ลงชื่อ……………………………………………………. ผูม้ ีอานาจลงนาม
(...........................................................................................................................................) 授权人签名/ Authorized Signatory

วันที่ 日期 / Date ..........................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร 银行使用 For Bank Use Only

_________________________

ผู้ตรวจรับเอกสำร/เจ้ ำหน้ ำที่ดูแลลูกค้ ำ
Checked by

___________________________
A/O Code

____________________________
ผู้ดำเนินกำร

____________________________
ผู้อนุมตั ิ

Teller

Approved by

คำชี้แจง
ข้ อกำหนดกำรใช้ บริกำรมี 5 รูปแบบ ดังนี้
1.) ผูใ้ ช้งานพิเศษ 1 คน (1 Super User) ไม่กาหนดลาดับการอนุมตั ิและไม่กาหนดวงเงินอนุมตั ิ สามารถทารายการและอนุมตั ิรายการได้โดยผูใ้ ช้งานคนเดียว
2.) ผูใ้ ช้งานพิเศษ 2 คน (2 Super Users with limit) ไม่กาหนดลาดับการอนุมตั ิ แต่มีการกาหนดวงเงินในการทารายการสาหรับผูใ้ ช้งานคนใดคนหนึ่ง
คนที่ 1 สามารถทารายการและอนุมตั ิรายการได้ภายในวงเงินในการทารายการที่กาหนดไว้
คนที่ 2 สามารถทารายการและอนุมตั ิรายการได้โดยไม่กาหนดวงเงินในการทารายการ
3.) ผูใ้ ช้งาน 2 คน (1 ผูท้ ารายการ 1 ผูอ้ นุมตั ิรายการ / 1 Submitter 1 Authorizer) ไม่กาหนดวงเงิน
คนที่ 1 สามารถทารายการได้เท่านั้น ไม่สามารถอนุมตั ิรายการได้
คนที่ 2 สามารถอนุมตั ิรายการได้เท่านั้น ไม่สามารถทารายการได้
4.) ผูใ้ ช้งาน 3 คน (2 ผูท้ ารายการ 1 ผูอ้ นุมตั ิรายการ / 2 Submitters 1 Authorizer) ไม่กาหนดวงเงิน
คนที่ 1 สามารถทารายการได้เท่านั้น ไม่สามารถอนุมตั ิรายการได้
คนที่ 2 สามารถทารายการได้เท่านั้น ไม่สามารถอนุมตั ิรายการได้
คนที่ 3 สามารถอนุมตั ิรายการได้เท่านั้น ไม่สามารถทารายการได้
5.) ผูใ้ ช้งาน 4 คน (2 ผูท้ ารายการ 2 ผูอ้ นุมตั ิรายการ/ 2 Submitters 2 Authorizers) ไม่กาหนดวงเงิน
คนที่ 1 สามารถทารายการได้เท่านั้น ไม่สามารถอนุมตั ิรายการได้
คนที่ 2 สามารถทารายการได้เท่านั้น ไม่สามารถอนุมตั ิรายการได้
คนที่ 3 สามารถอนุมตั ิรายการได้เท่านั้น ไม่สามารถทารายการได้
คนที่ 4 สามารถอนุมตั ิรายการได้เท่านั้น ไม่สามารถทารายการได้
Notification
There are 5 types of service condition as follows:
1) Super User – 1 Person
No authority limit to the level of approval and the credit limit. One person can both conduct the transaction
and approve the transaction
2) Super Users with Limit – 2 Persons
No authority limit to the level of approval but with limit credit for one of the 2 users
1st Person – Can conduct transaction and approve the transaction within his/her credit limit
2nd Person – Can both conduct the transaction and approve the transaction
3) 1 Submitter and 1 Authorizer – No credit limit
1st Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction
2nd Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction
4) 2 Submitters and 1 Authorizer – No credit limit
1st Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction
2nd Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction
3rd Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction
5) 2 Submitters and 2 Authorizers – No credit limit
1st Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction
2nd Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction
3rd Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction
4th Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction

