
ช่ือ-นามสกลุเจ้าของบัญชี      นาย  先生 Mr. (ภาษาไทย)

姓名  Name-Surname                                   อ่ืนๆ  其他 Others    นาง 女士 Mrs. (英文 /  English)

บัตรประจ าตัวประชาชน  身份证  ID Card

  หมายเลข   / 序号 / Serial No.  …………………………………………………………………………

  หมายเลข   / 序号 / Serial No.  …………………………………………………………………………

  หมายเลข   / 序号 / Serial No.  …………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอยีดทีใ่ห้ไว้แก่ธนาคารและรายละเอยีดด้านบนนีถู้กต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงและตรงตามทีข้่าพเจ้าร้องขอทุกประการ  

ส าหรับธนาคาร  银行使用 For Bank Use Only

Approved byChecked by Teller  

เจา้หนา้ท่ี ผูอ้นุมติัผูต้รวจรับเอกสาร/เจา้หนา้ท่ีดูแลลูกคา้ A/O Code

ค าขอด าเนินการเปลีย่นแปลงข้อมูลบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking 

 电子银行调整及取消申请书

Request for Changing Information related to  ICBC (Thai) Personal Electronic Banking

                  ยกเลกิการใช้บริการ                                                                       
                   取消业务  Cancel Service

                   ตั้งค่ารหัสลบัเข้าสู่ระบบใหม่                                            
                   登陆密码重置  Reset Log-in Password

                   ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ให้ธนาคารด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  申请事项  I request for Changing Information

    น.ส. 小姐 Ms.

  อินเตอร์เน็ต แบงค์กิง้   网上银行   Internet  Banking

                  หยุดใช้บริการช่ัวคราว                                                                   
                      临时挂失   Suspend of Service

                  ตั้งรหัสลบัยนืยนัตัวตนใหม่                                                            
                    U 盾密码重置  Reset Certification Password

    อืน่ๆ  其他 Others (Please specify)……..

ประเภทเอกสารแสดงตน
证件类型  ID Type

                     เลขที่บัญชี/หมายเลขบัตรที่สมัครใช้อนิเตอร์เน็ตแบงค์กิง้
网上银行注册账户/卡号/ Account/Card No. Registered for Internet Banking

เลขที่บัญชี/หมายเลขบัตรที่สมัครใช้เทเลโฟนแบงค์กิง้
电话银行注册账户/卡号/Account/Card No. Registered for Telephone Banking

หนังสือเดินทาง  护照  Passport 

อืน่ๆ  其他  Others (Please specify)…………

หมายเลข
证件号码  Number

               บริการโอนเงนิ                                                                                        เปิด  开通  Open                                    ปิด   关闭   Close

                   开通对外转账    Fund Transfer Service

      ยกเลกิบริการ / 取消/Cancellation

    ขยายระยะเวลาใช้บริการ / 展期 / Extension

อุปกรณ์ยนืยนัตัวตน 身份认证工具 Identification Equipment

    ขอใช้บริการ / 申请 / Apply

                  ตั้งข้อความยนืยนับริการใหม่
                    预留银行信息/ Reset Reserved Information   

 USB-Shield U盾 USB-Shield             E-Password Token 电子密码器               บตัรรหัสลบั 口令卡 Code Card

     * โปรดลงลายมือช่ือให้เหมือนตวัอยา่งท่ีให้ไวก้บัธนาคาร  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

เทเลโฟน แบงค์กิง้ / 电话银行 / Telephone Banking

     …………………………………………………………

I hereby certify that the information provided to the Bank and the above mentioned information is true, complete and conform to my  request.

本人保证填写内容属实，且已知悉《工银泰国电子银行章程》，熟知《交易规则》和《交易风险提示》，并自愿遵守贵行各项业务章程、服务协议 

和制度规定。对于因违反规定造成的损失和后果，本人愿意承担一切责任。

        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

เพิม่ / ยกเลกิบัญชี/บัตรที่สมัครใช้บริการ / 添加/取消注册账户或卡 Add / Delete the Registered Account/Card

           ยกเลกิการใช้บริการ  取消业务 Cancel Service                ตั้งรหัสลบัเข้าสู่ระบบใหม่ 电话银行密码重置 Reset Log-in Password

เพิม่/ 添加/Add    ยกเลกิ/取消/Delete   เลขทีบ่ญัช/ีหมายเลขบตัร

                                                                 账号/卡号 Account/Card No.

         ลงชือ่  客户签名/ Signature                                                                                              วนัที่ / 日期 / Date


