


ICBC (Thai) Mobile Banking New Transfer Function

โอนเงนิง่ายๆ ผ่านเมนูการโอนเงิน 3 ประเภท
1. โอนเงินบญัชีตนเอง
2. โอนเงินภายในประเทศ
3. โอนเงินระหวา่งประเทศ

ตรวจสอบสถานะการโอนเงนิและรายช่ือผู้รับ
เงนิด้วยเมนู

1. ผูรั้บเงินของฉนั
2. ตรวจสอบสถานะการโอน
3. ตรวจสอบสถานะการโอนล่วงหนา้



โอนเงินภายในประเทศ

โอนเงนิภายในบญัชีตนเอง โอนเงินภายในบญัชีของท่านท่ีเปิดบญัชีไว้กบั ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)ตลอด 24 
ชัว่โมง และเงินโอนเข้าบญัชีท่านทนัที

โอนเงนิภายในบญัชี 
ธนาคาร ICBC ไทย

ถ้าคณุเลือกบญัชีรับโอน ธนาคาร ICBC ระบบจะโอนเงินภายในธนาคาร ICBC
ให้ท่านอตัโนมตัิ

โอนแบบ Sameday

&
โอนแบบ Nextday

ถ้าท่านเลือกธนาคารอ่ืนที่ไมใ่ช่ ธนาคาร ICBC 
- ยอดเงินโอนน้อยกว่า 2 ล้านบาท / รายการ
ระบบจะเลือกการโอน รูปแบบ Sameday หรือ  Nextday โดยแยกประเภท
จาก วนัที่ท่านท ารายการโอนเงิน

โอนแบบ Bahtnet
ถ้าท่านเลือกธนาคารอ่ืนที่ไมใ่ช่ ธนาคาร ICBC 
- ยอดเงินโอนมากกว่า หรือเท่ากบั 2 ล้านบาท / รายการโอน ระบบจะเลือกการ
โอน รูปแบบ Bahtnet ให้ท่านโดยอตัโนมตัิ



โอนเงินบญัชีตนเอง

โอนเงนิบัญชีตนเอง
หมายถึง การโอนเงินระหวา่งบญัชีของ
ลูกคา้เองท่ีเปิดไวก้บั ธนาคาร ไอซีบีซี ไทย 



โอนเงินระหวา่งบญัชี ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)

1. เลือกช่ือ ธนาคารไอซีบีซี ไทย ผา่นเคร่ืองหมาย “>” 



2. กรอกรายละเอียดช่ือผูรั้บเงินและผูโ้อนเงิน
ผู้รับเงนิ
ระบุดว้ยตนเอง หรือ เลือกรายช่ือผูรั้บเงินเดิม
ของท่านจากสัญลกัษณ์ 
ผู้โอนเงนิ 
เลือกบญัชีท่ีตอ้งการโอนเงิน และ จ านวนเงิน
ท่ีตอ้งการท ารายการโอน ท่านสามารถระบุวนั 
และจ านวนคร้ังส าหรับการท ารายการโอน
ผา่นหวัขอ้ “ตั้งค่าการโอน”

โอนเงินระหวา่งบญัชี ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)



โอนเงินระหวา่งบญัชี ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)

3. ยนืยนัรายการโอน
ท่านสามารถตรวจสอบ รายละเอียดช่ือผูรั้บ 
หมายเลขบญัชีผูรั้บเงิน ในหนา้ต่าง 
รายละเอียดการโอน เม่ือใส่รหสัท่ีไดรั้บจาก
อุปกรณ์รหสัการโอนของทางธนาคาร
เรียบร้อยแลว้ กด ยนืยนั ยอดเงินของท่านจะ
ถูกโอนเขา้สู่บญัชีผูรั้บเงินทนัที



โอนเงินรูปแบบ SAMEDAY

1. เลือกช่ือ ธนาคารผูรั้บเงิน ผา่นเคร่ืองหมาย “>” 



โอนเงินรูปแบบ SAMEDAY

2. ใส่รายละเอียดช่ือผูรั้บเงินและผูโ้อนเงิน
ผู้รับเงนิ
ระบุดว้ยตนเอง หรือ เลือกรายช่ือผูรั้บเงินเดิม
ของท่านจากสัญลกัษณ์ 
ผู้โอนเงนิ 
เลือกบญัชีท่ีตอ้งการโอนเงิน และ จ านวนเงิน
ท่ีตอ้งการท ารายการโอน และกดตกลง



โอนเงินรูปแบบ SAMEDAY

3. ตรวจสอบขอ้มูลประเภทการโอน
• ก าหนดวนัโอน
• ค่าธรรมเนียมการโอน
• รูปแบบการโอนเงิน
เม่ือตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยกด  ยืนยนั เพื่อ
ท ารายการในขั้นตอนถดัไป



โอนเงินรูปแบบ SAMEDAY

3. ยนืยนัการโอน
ท่านสามารถตรวจสอบ รายละเอียดช่ือผูรั้บ 
หมายเลขบญัชีผูรั้บเงิน ในหนา้ต่าง 
รายละเอียดการโอน เม่ือใส่รหสัจากอุปกรณ์
แจง้รหสัเรียบร้อยแลว้ กดยนืยนั ยอดเงินของ
ท่านจะถูกโอนเขา้สู่บญัชีผูรั้บเงิน ตามแต่ละ
ประเภทของการโอน



โอนเงินรูปแบบ NEXTDAY

การโอนเงินรูปแบบ NEXTDAY ขั้นตอนการท ารายการเหมือนกบัการโอนเงิน
ประเภท SAMEDAY ทั้งหมด ซ่ึงท่านสามารถก าหนดประเภทการโอนไดจ้าก เมนู
การก าหนดวนัโอน 



โอนเงินรูปแบบ BAHTNET

กระบวนการท ารายการโอนเงินรูปแบบ 
Bahtnet เหมือนขั้นตอนการโอนเงิน
ประเภท Nextday & Sameday หากแต่การ
โอนเงินรูปแบบ Bahtnet
ก าหนดจาก จ านวนเงินของการโอน หาก
จ านวนเงินมากกวา่ หรือเท่ากบั 2 ลา้นบาท 
ระบบจะเลือกประเภทการโอนใหท่้าน
รูปแบบ Bahtnet โดยทนัที



โอนเงินรูปแบบ BAHTNET

กรอกข้อมูล ผูโ้อนเงินเพ่ิมเติมและกด ยนืยนัเพ่ือท ารายการในขั้นตอนถดัไป



โอนเงินรูปแบบ BAHTNET

ตรวจสอบขอ้มูล ใส่รหสัยนืยนัการท ารายการ จากอุปกรณ์ของธนาคาร และกด
ยนืยนั เพื่อท ารายการโอนเงิน



โอนเงินระหวา่งประเทศ

โอนเงนิระหว่าง
ประเทศ

- โอนเงนิรูปแบบ ICBC

Express

-ถ้าท่านเลือกหวัข้อการโอน “รับโอนต่างประเทศ ICBC”
ระบบจะท าการโอนเงินรูปแบบ ICBC Express ให้ท่านโดย
อตัโนมตัิ

- โอนเงนิรูปแบบ SWIFT -ถ้าท่านเลือกหวัข้อ “รับโอนต่างประเทศ”
โอนเงินสกลุเงินนอกเหนือจากสกุลเงนิหยวน ระบบจะท า

การโอนเงินรูปแบบ SWIFT ให้ท่านโดยอตัโนมตัิ

- โอนเงนิรูปแบบ เงนิหยวน - ถ้าท่านเลือกหวัข้อ “รับโอนต่างประเทศ”
โอนเงินสกุลเงนิหยวน ระบบจะท าการโอนเงินรูปแบบ  โอน

เงินหยวน ให้ท่านโดยอตัโนมตัิ



โอนเงินต่างประเทศระหวา่งธนาคาร ไอซีบีซี

เลือกเมนู “รับโอนต่างประเทศ ICBC”
• ใส่ขอ้มูลรายละเอียดผูรั้บโอน
• เลือกสกลุเงิน 

(หากเลือก สกลุเงินหยวน ระบบจะเลือก
ประเภทการโอนเป็น รูปแบบการโอนเงิน
หยวนทนัที)



โอนเงินต่างประเทศระหวา่งธนาคาร ไอซีบีซี

กรอกขอ้มูลรายละเอียดผูโ้อนและกด ยืนยนั



โอนเงินต่างประเทศระหวา่งธนาคาร ไอซีบีซี

ตรวจสอบขอ้มูล ใส่รหสัยนืยนัการ
ท ารายการ จากอุปกรณ์ของธนาคาร 
และกดยนืยนั เพื่อท ารายการโอนเงิน



โอนเงินต่างประเทศ SWIFT

กรอกขอ้มูลรายละเอียดผูรั้บเงิน และท่าน
สามารถสืบคน้รหสั SWIFT CODE เพ่ิมเติม
ไดจ้าก เคร่ืองหมาย “>”  หรือกรอกขอ้มูล
ดว้ยตนเอง



โอนเงินต่างประเทศ SWIFT

กรอกขอ้มูล รายละเอียดผูโ้อน และ กด ยนืยนั เพ่ือท ารายการโอนในขั้นตอนถดัไป



โอนเงินต่างประเทศ SWIFT

ตรวจสอบขอ้มูล ใส่รหสัยนืยนัการ
ท ารายการ จากอุปกรณ์ของธนาคาร 
และกดยนืยนั เพื่อท ารายการโอนเงิน



โอนเงินต่างประเทศ สกุลเงินหยวน

การโอนเงินหยวน สามารถโอน รุปแบบต่างธนาคาร และ ระหวา่งธนาคาร ไอซีบีซี
1. กรอกรายละเอียด ขอ้มูลผูรั้บเงิน



โอนเงินต่างประเทศ สกุลเงินหยวน

2. กรอกรายละเอียด ขอ้มูลผูโ้อนเงิน และกดยนืยนั เพ่ือท ารายการขั้นตอนถดัไป



โอนเงินต่างประเทศ สกุลเงินหยวน

3. ตรวจสอบขอ้มูล ใส่รหสัยนืยนั
การท ารายการ จากอุปกรณ์ของ
ธนาคาร และกดยนืยนั เพื่อท ารายการ
โอนเงิน


