
คําขอโอนเงินผ่านบาทเนต
Bahtnet Fund Transfer Application

境内泰币汇款申请书

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที�อ้างอิง 
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงาน
ชั�น 11-13 เอ็มโพเรี�ยม ทาวเวอร ์622 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กทม. 10110 โทร: 0 2663-9999 โทรสาร: 0 2663-9888 เจ้าหน้าที�ผู้อนุมัติรายการ
11-13 Fl., Emporium Tower, 622 Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2663-9999 Fax +66 2663 9888 

สาขา 分行 วันที� 日期
(Branch) (Date)

รายละเอียดผู้สั�งโอน ( Details of Applicant ) 申请者资料
ชื�อผู้สั�งโอน ภาษาไทย เลขที�บัตรประจําตัวประชาชน / เลขที�หนังสือเดินทาง
(Name of Individual) (Thai) 泰文 (Identification Card No. / Passport No.) 身份证号码/护照号码

汇款人姓名 ภาษาอังกฤษ 
(English) 英文

ชื�อนิติบุคคล ภาษาไทย  เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.)  纳税人身份号码
(Name of Juristic Person) (Thai) 泰文

公司注册名称 ภาษาอังกฤษ
(English) 英文

ประเภทธุรกิจ 行业
(Business Type)

ที�อยู่ 地址
(Address)

โทรศัพท ์电话 มือถือ 手机 โทรสาร 传真
(Phone) (Mobile Phone) (Fax)

รายละเอียดผู้รับเงินโอนและการโอน (Details of Beneficiary and Transfer) 收款人资料与汇款明细

วัตถุประสงค์การโอน เลขที�บัญชีผู้รับโอน 
(Purpose of Transfer) 汇款用途 (Account No.) 收款人账号

ชื�อบัญชีผู้รับโอน ภาษาไทย  泰文
(Account Name) (Thai)

收款账户名称 ภาษาอังกฤษ 英文
(English)

( กรุณาระบุชื�อผู้รับโอนทั�งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ Please fill in account name in Thai and English 请填写收款人泰文名称与英文名称) 

จังหวัด 省ธนาคาร/สาขาผูรั้บโอน  收款人开户行  / 分行
(Name of Beneficiary's bank / Branch) (Province)

จํานวนเงินโอน 金额
(Amount)

จํานวนเงินโอน (ตัวอักษร) 金额大写
(Amount in word)

รายละเอียดการส่งมอบเงินโอน  (Form of Settlement) 汇款形式
การส่งมอบเงินโอนโดย (Settled by)  汇款形式

     หักบัญชี 转账 บัญชีเลขที� 付款账户 จํานวนเงิน 金额  บาท 泰铢
   (Debit from account) (Account No.) (Amount)       (Baht)

     เช็ค ธ.ไอซีบีซ ี(ไทย) เลขที� 支票号码 จํานวนเงิน 金额  บาท 泰铢
   (ICBC (Thai)'s Cheque)     (Cheque No.) (Amount)       (Baht)

( *** ต้องเป็นเช็คที�สามารถเบิกเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเรียกเก็บ 必须是见票即付現金支票 *** ) 

 เงินสด 现金 จํานวนเงิน 金额  บาท 泰铢
          (Cash) (Amount)       (Baht)

ในกรณีที�ไม่สามารถโอนเงินได ้ข้าพเจ้าจะรับเงินคืนโดยวิธ ี มารับคืนด้วยตนเอง  (by myself)   本人/我司到银行自取
If the fund can not be transferred, I/we will receive such fund นําเข้าบัญชีเลขที�  请入账户（账户号码）
若不能汇款本人/我司须请银行退款形式  (by deposit to my account no.)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดที�ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินระบบบาทเนตที�อยู่ด้านหลัง
แบบคําขอโอนเงินผ่านบาทเนตนี�ทุกประการ โดยถือเป็นส่วนหนึ�งของคําขอนี� เพื�อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื�อไว้ข้างท้ายนี� 
I / We represent that the information and details given above are true and correct and agree to comply with the terms and conditions relating to
 Bahtnet transfer stipulated in the reverse page of this application which shall be treated as an integral part of this application. I/We give my/our 
signature(s) as the evidence.
本人/我司保证上述信息与内容真实、正确，并同意和遵守本申请背面规定的与Bahtnet转账相关的条款与条件，并作为本申请的组成部分。本人/本公司
以签名为证。

ลงชื�อ 签字
(Signature) ผู้สั�งโอน / ผู้มีอํานาจกระทําการแทน 申请人/授权人

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 银行使用 (Applicant / Authorized Person)

เงินโอน บาท ได้ตรวจสอบรับรองลายมือชื�อผู้สั�งโอน / ผู้มีอํานาจกระทําการแทนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ค่าธรรมเนียม BAHTNET บาท  เงินสด
ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต บาท      หักบัญชี
ยอดรวม บาท

เจ้าหน้าที�ผู้รับ/บันทึกรายการ  เจ้าหน้าที�ผู้รับมอบอํานาจ (1) เจ้าหน้าที�ผู้รับมอบอํานาจ (2)



12. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อผู้สั�งโอนในความเสียหายที�เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
 ทั�งนี�ไม่เกินจํานวนเงินที�ระบุในคําขอโอนเงินของผู้สั�งโอน และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ�นจากพฤติการณ์พิเศษ 
ธนาคารผู้รับโอน บุคคลภายนอก เหตุสุดวิสัย และความเสียหายที�เกิดขึ�นจากความบกพร่องหรือขัดข้องทางเทคนิคของ
คอมพิวเตอร์หรือการสื�อสารใดๆ

13. ธนาคารอาจแก้ไข เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมเงื�อนไขและข้อตกลงนี� รวมตลอดถึงหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง
กับการนี�ที�ธนาคารประกาศกําหนด ได้ทุกขณะ โดยการปิดประกาศในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการของธนาคาร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วัน

14. ผู้สั�งโอนตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิให้เปิดเผย เผยแพร ่ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลเครดิตที�มีอยู่กับ ที�ได้
เปิดเผยต่อหรือที�ได้รวบรวมไว้ที�ธนาคาร รวมถึงบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิจํากัด  สมาชิกและผู้ใช้บริการตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และในกรณีที�ธนาคารร้องขอ  ผู้สั�งโอนตกลงจะทําและลงลายมือชื�อในหรือจะส่งมอบข้อตกลงหรือ
เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลเครดิตเป็นครั�งคราว  คําว่า “ข้อมูลเครดิต” ที�ระบุไว้ในข้อนี� หมายถึง  ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับผู้สั�ง
โอน  ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

6. เมื�อผู้สั�งโอนได้ยื�นคําขอโอนเงินต่อธนาคาร และธนาคารได้โอนเงินผ่านบาทเนตตามคําสั�งที�ระบุในคําขอโอนเงินแล้ว ผู้สั�งโอน
จะยกเลิก แก้ไข เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมคําสั�งโอนเงินตามที�ระบุในคําขอโอนเงินไม่ได ้กรณีที�ธนาคารยังไม่ได้โอนเงินผ่านบาท
เนต ให้ขึ�นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารว่าจะยกเลิกคําสั�งได้หรือไม ่และธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเติมคําสั�งโอนเงินดังกล่าว แต่จะอนุญาตให้ยกเลิกคําสั�งโอนเงินเท่านั�น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�ธนาคารได้รับไว้แล้วแก่ผู้สั�งโอน

7. ธนาคารจะตรวจสอบการโอนเงินของผู้สั�งโอนจากเอกสารการหักบัญชีจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องตามคําสั�งโอน
เงินตามที�ระบุในคําขอโอนเงิน

8. หากธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารผู้รับโอนว่า ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั�งโอนเงินของผู้สั�งโอนได ้ธนาคารจะแจ้งให้ผู้สั�ง
โอนทราบในทันทีที�ทราบ และจะคืนเงินให้แก่ผู้สั�งโอนภายในวันที�ธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว หากธนาคารไม่แจ้งข้อผิดพลาดหรือ
ปัญหาใดๆ ให้ถือว่าการโอนเงินตามคําขอโอนเงินนั�นถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

9. หากธนาคารมีความจําเป็นต้องคืนเงินให้ผู้สั�งโอนถ้าเป็นกรณีการโอนเงินผ ่านบาทเนตด้วยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคืน
เงินโดยการโอนกลับเข้าบัญชีเงินฝากนั�นๆ ถ้าเป็นกรณีการโอนเงินผ ่านบาทเนตด้วยเงินสด ธนาคารจะคืนเงินให้ตาม
วิธีการที�ผู้สั�งโอนได้ระบุไว้ในคําขอโอนเงินเท่านั�น ในกรณีที�ผู้สั�งโอนประสงค ์จะขอรับเงินคืนดว้ยตนเอง ธนาคารจะคืนเงิน 
ให้แก่ผู้สั�งโอนหรือตัวแทนของผู้สั�งโอนตามที�ธนาคารเห็นสมควรเท่านั�น หากการคืนเงินดังกล ่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู ้สั�ง
โอนธนาคารจะไมคืนค ่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค ่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ธนาคารได้รับไว้แล้วแก่ผู้สั�งโอน

10. ผู้สั�งโอนตกลงจะชําระค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั�งหลายตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไข
ที�ธนาคารประกาศกําหนดทุกประการ

11. ผู้สั�งโอนตกลงว่า คําขอโอนเงินเป็นคํายินยอมและการมอบอํานาจให้ธนาคารหักบัญชีของผู้สั�งโอนเพื�อการโอนเงินตามคําขอ
โอนเงินรวมทั�งยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีของผู้สั�งโอนเพื�อชําระค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ได้ด้วย

5. ผู้สั�งโอนจะได้รับสําเนาคําขอโอนเงิน เพื�อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้บริการโอนเงิน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบผลการโอนเงินได้

ข้อตกลงการโอนเงินผ่านบาทเนต

1. ผู้สั�งโอนจะต้องกรอกข้อความในแบบคําขอโอนเงินผ่านบาทเนต (ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า “คําขอโอนเงิน”) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริงและความประสงค์เสียก่อนจึงลงชื�อในคําขอโอนเงิน หากมีการแก้ไข เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อความใน
คําขอโอนเงิน ผู้สั�งโอนต้องลงชื�อกํากับการแก้ไข เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมทุกครั�ง ธนาคารจะถือว่าข้อความที�ระบุในคําขอโอน
เงินเป็นคําสั�งและเป็นความประสงค์ของผู้สั�งโอน และจะตรวจสอบเพียงลายมือชื�อและตราประทับ (ถ้าม)ี ในคําขอโอนเงินว่าตรง
กับตัวอย่างลายมือชื�อและตราประทับของผู้สั�งโอนที�ผู้สั�งโอนได้มอบไว้แก่ธนาคารเท่านั�น

2. หากผู้สั�งโอนส่งคําสั�งโอนเงินโดยมิได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มิได้เป็นต้นฉบับ ผู้สั�งโอน
จะต้องยืนยันคําสั�งโอนเงินดังกล่าว โดยการจัดทําและส่งต้นฉบับคําขอโอนเงินให้แก่ธนาคารในภายหลัง

3. ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินตามคําสั�งโอนเงิน เมื�อได้รับเงินที�จะโอน ตามจํานวนที�ระบุในคําขอโอนเงิน และได้รับชําระ
ค่าธรรมเนียม ภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื�นๆ แล้วเท่านั�น

4. ธนาคารจะถือว่า เลขที�บัญชีของผู้รับโอนที�ผู้สั�งโอนระบุในคําขอโอนเงินเปน็สาระสําคัญ และเป็นความประสงค ์และเจตนาที�
แท้จริงของผู้สั�งโอน ธนาคารมีสิทธิจะโอนเงินแก่ผู้รับโอนตามเลขที�บัญชีที�กล่าวแล้วโดยไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงชื�อผู้รับโอน ทั�งนี�
ให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร
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