
 
 

ค ำขอด ำเนินกำรเกีย่วกบับริกำร 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  

ช่ือบริษทั 
公司名称 / Corporate Name 

     
(ภำษำไทย)                                                           

 
(英文 /English)                                                           

บัญชีหลกั 
主申请账号 / Primary Account 

 สำขำทีเ่ปิดบัญชี 
开户银行/ Opening Branch 

 

ผู้แทนบริษทั/公司代理人 

Corporate Representative 
 หมำยเลขโทรศัพท์ 

联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型  /   ID Type 

 หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 
证件号码 /  ID Number 

 

ขอเปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ติดต่อ /账户信息联系人修改  Amendment to Contact Person Information 

ช่ือ-สกลุผู้ตดิต่อ 
联系人/ Contact Person 

 สัญชำต ิ
国籍/ Nationality 

           ไทย/泰国/ Thai 

 อืน่ๆ/其他国家/Other …………………… 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型/ ID Type 

 

 

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 

证件号码 / ID No. 
 

ทีอ่ยู่ 
公司地址/ Address 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 
联系电话 / Phone No. 

 

ขอเปลีย่นแปลงข้อมูลบัญชี / 账户信息修改  Amendment to Account Information 

หมำยเลขบัญชีหลกั 
主申请账号 / Primary Account 

 ช่ือบัญชี 
账户名 / Account Name 

 

สำขำที่เปิดบัญชี 

开户银行/ Opening Branch 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 
授权人签字 Authorized 

Signatory 

 

เพิม่หรือยกเลกิบัญชี 添加/删除下挂账户  Add / Remove Related Account  

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除 Remove 

หมำยเลขบัญชี 
主申请账号 / Account No. 

 ช่ือบัญชี 
账户名 / Account Name 

 

สำขำทีเ่ปิดบัญชี 
开户银行/ Opening Branch 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 
授权人签字/ Authorized Signatory 

 

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除 Remove 

หมำยเลขบัญชี 
主申请账号 / Account No. 

 ช่ือบัญชี 
账户名 / Account Name 

 

สำขำทีเ่ปิดบัญชี 
开户银行/ Opening Branch 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 
授权人签字/ Authorized Signatory 

 

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除 Remove 

หมำยเลขบัญชี 
主申请账号 / Account No. 

 ช่ือบัญชี 
账户名/ Account Name 

 

สำขำทีเ่ปิดบัญชี 
开户银行/ Opening Branch 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 
授权人签字/ Authorized Signatory 

 

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除 Remove 

หมำยเลขบัญชี 
主申请账号 / Account No. 

 ช่ือบัญชี 
账户名/ Account Name 

 

สำขำทีเ่ปิดบัญชี 
开户银行/ Opening Branch 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 
授权人签字/ Authorized Signatory 

 

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除 Remove 

หมำยเลขบัญชี 
主申请账号 / Account No. 

 ช่ือบัญชี 
账户名/ Account Name 

 

สำขำทีเ่ปิดบัญชี 
开户银行/ Opening Branch 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 
授权人签字/ Authorized Signatory 

 

เปลีย่นแปลงข้อก ำหนดกำรใช้บริกำร/ 多级组合授权 / Amendment to the Service Condition 

        ผูใ้ชง้านพิเศษ 1 คน(ผูท้  ารายการและอนุมติัรายการ 1 คน) / 超级用户 / (1 Super User) 
       ผูใ้ชง้านพิเศษ 2 คน โดยจ ากดัวงเงินคนใดคนหน่ึง (ผูท้  ารายการและอนุมติัรายการ 2 คน โดยคนใดคนหน่ึงจ ากดัวงเงิน)/ 2个超级用户，有限额/(2 Super Users with limit) 
       ผูใ้ชง้าน 2 คน (ผูท้  ารายการ 1 คน ผูอ้นุมติัรายการ 1 คน) /2个普通用户（1个提交/1个授权）/ 2 Users ID (1 Submitter 1 Authorizer) 
        ผูใ้ชง้าน 3 คน (ผูท้  ารายการ 2 คน ผูอ้นุมติัรายการ 1 คน) /3个普通用户（2个提交/1个授权）/ 3 Users ID (2 Submitters 1 Authorizer) 
        ผูใ้ชง้าน 4 คน (ผูท้  ารายการ 2 คน ผูอ้นุมติัรายการ 2 คน) /4个普通用户（2个提交/2个授权）/ 4 Users ID (2 Submitters 2 Authorizers) 
     อ่ืนๆ/Other/其他............................................................................................................................................................................................................................. 

ขอยกเลกิบริกำร 取消网上银行/Service Termination  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัข้อมูลผู้ใช้ระบบ/ผู้อนุมัติรำยกำร/用户信息调整/Amendment to the Information Related User/Transaction Authorizer 

    เพิม่ผู้ใช้ระบบ /新增用户 /Add new User                                                                        ยกเลกิผู้ใช้ระบบ/ 删除用户 /Revoke User 

      เปลีย่นแปลงข้อมูล/ 用户信息调整 /Information Amendment 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 / Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 
联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型/ ID Type 

 

 
หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 
证件号码 / ID No. 

 

ช่ือผู้ใช้ระบบ  
用户名 / User’s  Name 

       ก ำหนดรหัสลับเข้ำสู่ระบบใหม่登陆密码重置/Reset Login Password 
     ก ำหนดรหัสลบัยนืยนัตัวตนใหม่ ( USB-Shield) U 盾密码重置/Reset Certificate Password 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority      สิทธิในกำรส่งรำยกำร  提交权限/ Submitter                                   สิทธิในกำรอนุมัตริำยกำร     授权权限/ Authorizer 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

     สกลุเงนิบำท泰铢/ THB  

     สกลุเงนิอืน่其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 
授权金额/ Approval limit 

 

 

เคร่ืองยนืยนัตวัตน 

 (USB-Shield)    

 U盾 / USB-Shield  

      ขอใช้/申请 / Apply                         หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

      ยกเลกิกำรใช้/ 取消 / Cancellation                     หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

      ต่อเวลำกำรใช้/展期 / Extension                         หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

สิทธิ์ในบัญชี 添加/删除下挂账户  Authority in account  
     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel  

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account  

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                               จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer           代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                               จ่ำยเงนิเดอืน           

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน                  

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                 จ่ำยเงนิเดอืน                 

           查询/Inquiry               转出/ Outward Transfer           代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน                   

           查询/Inquiry               转出/ Outward Transfer          代发工资/Payroll          

ขอเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัข้อมูลผู้ใช้ระบบ/ผู้อนุมัติรำยกำร/用户信息调整/ Amendment to the Information Related User/Transaction Authorizer 

    เพิม่ผู้ใช้ระบบ /新增用户 /Add new User                                                                        ยกเลกิผู้ใช้ระบบ/ 删除用户 /Revoke User 

      เปลีย่นแปลงข้อมูล/ 用户信息调整 /Information Amendment 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 / Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 
联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型/ ID Type 

 

 
หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 
证件号码 / ID No. 

 

ช่ือผู้ใช้ระบบ  
用户名/ User’s  Name 

       ก ำหนดรหัสลับเข้ำสู่ระบบใหม่登陆密码重置/Reset Login Password 
     ก ำหนดรหัสลบัยนืยนัตัวตนใหม่ ( USB-Shield) U 盾密码重置/Reset Certificate Password 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority      สิทธิในกำรส่งรำยกำร  提交权限/ Submitter                                   สิทธิในกำรอนุมัตริำยกำร     授权权限/ Authorizer 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

     สกลุเงนิบำท泰铢/ THB  

     สกลุเงนิอืน่其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 
授权金额/ Approval limit 

 

 

เคร่ืองยนืยนัตวัตน 

 (USB-Shield)    

 U盾 / USB-Shield  

      ขอใช้/申请 / Apply                         หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

      ยกเลกิกำรใช้/ 取消 / Cancellation                     หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

      ต่อเวลำกำรใช้/展期 / Extension                         หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

สิทธิ์ในบัญชี 添加/删除下挂账户  Authority in account  
     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel  

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account  

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด           โอนเงนิออก                                จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry              转出/ Outward Transfer            代发工资/Payroll          

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ขอเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัข้อมูลผู้ใช้ระบบ/ผู้อนุมัติรำยกำร/用户信息调整/ Amendment to the Information Related User/Transaction Authorizer 

    เพิม่ผู้ใช้ระบบ /新增用户 /Add new User                                                                        ยกเลกิผู้ใช้ระบบ/ 删除用户 /Revoke User 

      เปลีย่นแปลงข้อมูล/ 用户信息调整 /Information Amendment 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 / Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 
联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型/ ID Type 

 

 
หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 
证件号码 / ID No. 

 

ช่ือผู้ใช้ระบบ  
用户名 / User’s  Name 

       ก ำหนดรหัสลับเข้ำสู่ระบบใหม่登陆密码重置/Reset Login Password 
     ก ำหนดรหัสลบัยนืยนัตัวตนใหม่ ( USB-Shield) U 盾密码重置/Reset Certificate Password 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority      สิทธิในกำรส่งรำยกำร  提交权限/ Submitter                                   สิทธิในกำรอนุมัตริำยกำร     授权权限/ Authorizer 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

     สกลุเงนิบำท泰铢/ THB  

     สกลุเงนิอืน่其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 
授权金额/ Approval limit 

 

 

เคร่ืองยนืยนัตวัตน 

 (USB-Shield)    

 U盾 / USB-Shield  

      ขอใช้/申请 / Apply                         หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

      ยกเลกิกำรใช้/ 取消 / Cancellation                     หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

      ต่อเวลำกำรใช้/展期 / Extension                         หมำยเลขเคร่ือง/ 序号 / Serial No.  …….………………………………………               

สิทธิ์ในบัญชี/添加/删除下挂账户/ Authority in account  
     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel  

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account  

          สอบถำมยอด            โอนเงนิออก                              จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry               转出/ Outward Transfer           代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด            โอนเงนิออก                              จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry                转出/ Outward Transfer          代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด            โอนเงนิออก                              จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry                转出/ Outward Transfer          代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด            โอนเงนิออก                              จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry               转出/ Outward Transfer           代发工资/Payroll          

     เพิม่ 添加  Add             
       ยกเลกิ删除/Cancel 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี 
授权账户/ Authority in  account 

          สอบถำมยอด            โอนเงนิออก                              จ่ำยเงนิเดอืน     

           查询/Inquiry               转出/ Outward Transfer           代发工资/Payroll          

    
 ประทบัตรำนิตบุิคคล(ถ้ำม)ี / 预留印鉴 / Seal(if any) 

 

 

 

 

 

                                         ลงช่ือ……………………………………………………. ผูมี้อ านาจลงนาม 

                                                                                                                                                       (...........................................................................................................................................)   授权人签名/ Authorized Signatory 

 

                                 ลงช่ือ……………………………………………………. ผูมี้อ านาจลงนาม 

                                                                                                                                                       (...........................................................................................................................................)   授权人签名/ Authorized Signatory 

 

 
 

                                                                                                             วนัที่日期 / Date   ..........................................................  
                                                           

                            
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร  银行使用 For Bank Use Only 

    
 

 

 

       _________________________            ___________________________            ____________________________                 ____________________________ 

              ผู้ตรวจรับเอกสำร/เจ้ำหน้ำท่ีดูแลลูกค้ำ                           A/O Code                                                                            ผู้ด ำเนนิกำร                                                                                               ผู้อนุมตั ิ

                 Checked by                                                                                                                            Teller                                                                                  Approved by 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ค ำช้ีแจง 
ข้อก ำหนดกำรใช้บริกำรมี 5 รูปแบบ ดงันี ้
1.) ผูใ้ชง้านพิเศษ 1 คน (1 Super User)   ไม่ก  าหนดล าดบัการอนุมติัและไม่ก าหนดวงเงินอนุมติั สามารถท ารายการและอนุมติัรายการไดโ้ดยผูใ้ชง้านคนเดียว 
2.) ผูใ้ชง้านพิเศษ 2 คน (2 Super Users with limit) ไม่ก าหนดล าดบัการอนุมติั แต่มีการก าหนดวงเงินในการท ารายการส าหรับผูใ้ชง้านคนใดคนหน่ึง  

คนท่ี 1 สามารถท ารายการและอนุมติัรายการไดภ้ายในวงเงินในการท ารายการท่ีก าหนดไว ้
คนท่ี 2 สามารถท ารายการและอนุมติัรายการไดโ้ดยไม่ก  าหนดวงเงินในการท ารายการ 

3.) ผูใ้ชง้าน 2 คน (1 ผูท้  ารายการ 1 ผูอ้นุมติัรายการ / 1 Submitter 1 Authorizer) ไม่ก าหนดวงเงิน 
คนท่ี 1 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 2 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้

4.) ผูใ้ชง้าน 3 คน (2 ผูท้  ารายการ 1 ผูอ้นุมติัรายการ / 2 Submitters 1 Authorizer) ไม่ก าหนดวงเงิน 
คนท่ี 1 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 2 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 3 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้

5.) ผูใ้ชง้าน 4 คน (2 ผูท้  ารายการ 2 ผูอ้นุมติัรายการ/ 2 Submitters 2 Authorizers) ไม่ก าหนดวงเงิน 
คนท่ี 1 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 2 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 3 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้
คนท่ี 4 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้
 

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 

1
st
 Person – Can conduct transaction and approve the transaction within his/her credit limit 

2
nd

 Person – Can both conduct the transaction and approve the transaction 

3) 1 Submitter and 1 Authorizer – No credit limit 

1
st
 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

2
nd

 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

4) 2 Submitters and 1 Authorizer – No credit limit 

1
st
 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

2
nd

 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

3
rd

 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

5) 2 Submitters and 2 Authorizers – No credit limit 

1
st
 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

2
nd

 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

3
rd

 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

4
th
 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

 
 


