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ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการ ICBC Corporate Internet Banking 

    
ขอ้ 1 คําจํากดัความ 

“ICBC Corporate Internet Banking” หมายถงึ บรกิารธนาคารแบบบรกิารตนเองผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
ที0ธนาคารใหบ้รกิารแกล่กูคา้นติบิคุคล 

“เครื0องยนืยันตัวตน” หมายถงึ อปุกรณ์ที0บรรจขุอ้มูลอเิล็กทรอนกิสเ์พื0อยนืยันตัวตนของผูข้อใชบ้รกิารและจะ
ใชเ้ป็นลายมอืชื0อทางอเิล็กทรอนกิสข์องผูข้อใชบ้รกิารในการใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking โดย
อุปกรณ์ที0เป็นเครื0องยืนยันตัวตนของผูข้อใชบ้รกิาร คอื “USB-Shield” หรืออุปกรณ์อื0นใดที0ธนาคารจะกําหนด
เพิ0มเตมิ 

“รหัสลับ” หมายถงึ กลุม่ของตัวเลขหรอือักขระที0ถูกตัCงคา่โดยผูข้อใชบ้รกิารเพื0อเป็นการยนืยันตัวตนของผูข้อ
ใชบ้รกิาร รหัสลับแบง่ออกเป็น (1) รหัสลับเขา้สูร่ะบบ และ (2) รหัสลับยนืยันตัวตน 

“รหัสลับเขา้สูร่ะบบ” หมายถงึ รหัสลับเพื0อทําการเขา้ใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking รหัสลับ
เขา้สูร่ะบบจะถกูตั Cงคา่โดยผูข้อใชบ้รกิารเมื0อมกีารลงทะเบยีนใชบ้รกิาร 

 “รหัสลับยนืยันตัวตน” หมายถงึ รหัสลับที0ถูกตั Cงคา่โดยผูข้อใชบ้รกิารที0ขอใชเ้ครื0องยนืยันตัวตนเพื0อใชใ้นการ
ยนืยันตัวตนของผูข้อใชบ้รกิาร 

“บคุคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้ง” หมายถงึ นติบิคุคลใดๆ ซึ0งเปิดบัญชเีงนิฝากไวก้ับธนาคารและมคีวามสัมพันธท์าง
ธุรกจิหรือดา้นการบรหิารจัดการกับผูข้อใชบ้รกิาร โดยบุคคลที0มีความเกี0ยวขอ้งจะรวมถึงสาขา บรษัิทลูกและ
หุน้สว่นทางธรุกจิ 

“เอกสารการอนุมัตใิหต้รวจสอบและโอนเงนิจากบัญช”ี หมายถงึ เอกสารที0ทําเป็นลายลักษณ์อักษรซึ0งระบวุา่
บคุคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้งอนุมัตแิละยนิยอมใหธ้นาคารใหข้อ้มูลและรายละเอยีดเกี0ยวกับบัญชเีงนิฝากที0ลงทะเบยีน
ไวข้องตนแกผู่ข้อใชบ้รกิาร หรอือนุมัตแิละยนิยอมใหธ้นาคารโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากที0ลงทะเบยีนไวข้องตนตาม
คําสั0งของผูข้อใชบ้รกิารที0สง่ผา่นบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking    
 

ขอ้ 2 ในการใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งปฏบัิตติามเงื0อนไขและขอ้ตกลง
ที0ระบไุวใ้นเอกสารฉบับนีC รวมตลอดถงึกฎเกณฑใ์นการทําธรุกรรมและขอ้ควรระวังดา้นความเสี0ยงที0เกี0ยวขอ้งกับการ
ใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking ตามที0ธนาคารกําหนดทกุประการ 
 
ขอ้ 3 ในกรณีที0ผูข้อใชบ้รกิารทําการขอใชบ้รกิาร ลงทะเบยีน ยกเลกิหรอืแกไ้ขเพิ0มเตมิขอ้มูลของตนที0เกี0ยวขอ้ง
กับบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking ณ สาขาของธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตามที0ธนาคารกําหนด กรอกรายละเอยีดและขอ้มูลในคําขอที0เกี0ยวขอ้งและลงนามเพื0อยนืยันความถูกตอ้ง
และครบถว้น ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิในบรรดาความเสยีหายที0เกดิขึCนกับธนาคารหรอืบคุคลใด ๆ อันเนื0องมาจาก
การใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานที0ไม่ถกูตอ้ง ไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น 

หลังจากผูข้อใชบ้รกิารไดล้งทะเบยีนการขอใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking เรยีบรอ้ยแลว้ ผู ้
ขอใชบ้รกิารตอ้งมารับเครื0องยนืยันตัวตนและลงนามในใบรับเครื0องยืนยันตัวตนเพื0อยนืยันวา่ผูข้อใชบ้รกิารไดรั้บ
เครื0องยนืยันตัวตนและไดแ้จง้ขอเปิดใชง้านเครื0องยนืยันตัวตนกับธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ ณ สาขาของธนาคารที0
เกี0ยวขอ้ง ภายใน 90 วนั นับแตว่นัที0ลงทะเบยีนการขอใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking 
 
ขอ้ 4 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งใชร้หัสประจําตัวผูใ้ชร้ะบบ (User Name) รหัสลับและเครื0องยนืยันตัวตนของผูข้อใช ้
บรกิารตามขั Cนตอนที0ธนาคารกําหนด เพื0อยนืยันตัวตนผูข้อใชบ้รกิารในการทําธุรกรรมหรอืใชบ้รกิารธนาคารใด ๆ 
ผา่นบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking การทําธรุกรรมหรอืใชบ้รกิารธนาคารใด ๆ ผ่านบรกิาร ICBC 
Corporate Internet Banking โดยการยนืยันตัวตนดังกลา่วจะถอืวา่เป็นการกระทําของผูข้อใชบ้รกิารเอง และผูข้อ
ใชบ้รกิารตอ้งรับผดิทั CงสิCน ทั CงนีC ไม่ว่าการทําธุรกรรมหรือการใชบ้รกิารธนาคารผ่านบรกิาร ICBC Corporate 
Internet Banking ดังกลา่วจะเกดิขึCนจากการกระทําของผูข้อใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านของผูข้อใชบ้รกิารหรอืบคุคลอื0นใด 
โดยไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืไม่และไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม และใหม้ผีลผกูพันผูข้อ
ใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารไม่ตอ้งลงนามในเอกสารใด ๆ ทั Cงส ิCน เวน้แต่กรณีการชําระหรอืโอนเงนิผ่านบรกิาร 
ICBC Corporate Internet Banking โดยมชิอบดว้ยกฎหมายซึ0งมใิชค่วามผดิของผูข้อใชบ้รกิาร ทั CงนีC ผูข้อใช ้
บรกิารไมอ่าจขอแกไ้ขหรอืยกเลกิคําสั0งการชําระหรอืโอนเงนิที0ไดดํ้าเนนิการไปแลว้ 

ผูข้อใชบ้รกิารควรแตง่ตัCงบคุคลผูรั้บมอบอํานาจใหเ้ก็บรักษารหัสประจําตัวผูใ้ชร้ะบบ (User Name) รหัสลับ
และเครื0องยนืยันตัวตนของผูข้อใชบ้รกิารในที0ที0ปลอดภัย ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งไม่ยนิยอมหรอืไม่อนุญาตใหบ้คุคลใดๆ 
ใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากผูข้อใชบ้รกิาร 

ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธใินการทําธรุกรรมโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากที0ลงทะเบยีนไวข้องบคุคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้ง 
โดยสง่คําสั0งของผูข้อใชบ้รกิารผา่นบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking ภายใตข้อ้จํากัดแหง่อํานาจที0ระบุ
ไวใ้นเอกสารการอนุมัตใิหต้รวจสอบและโอนเงนิจากบัญช ี

 



 2

กรณีผูข้อใชบ้รกิารใชบ้รกิาร ICBC Payroll ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ ิCง ผูข้อใชบ้รกิารจะจัดเตรยีมและสง่
ขอ้มลูและคําสั0งใหหั้กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพื0อโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูรั้บเงนิ ทั CงนีCตอ้ง
เป็นไปตามรปูแบบ วธิกีารและรายละเอยีดที0ธนาคารกําหนด  
 
ขอ้ 5 ภายใตบั้งคับของขอ้ตกลงและเงื0อนไขของบรกิารธนาคารที0เกี0ยวขอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิาร ICBC 
Corporate Internet Banking ไดใ้นวันเวลาที0ธนาคารกําหนดเท่านัCน ในกรณีที0ผูข้อใชบ้รกิารไม่สามารถทํา
ธรุกรรมผ่านบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking ได ้ไม่วา่ดว้ยเหตใุด ผูข้อใชบ้รกิารสามารถทําธุรกรรมได ้
ที0สาขาของธนาคารในวันเวลาทําการของธนาคาร 

ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรับว่า ภายใตบั้งคับของขอ้ตกลงและเงื0อนไขที0เกี0ยวขอ้ง ธนาคารจะใชค้วาม
พยายามตามสมควรที0จะดําเนนิการชําระหรอืโอนเงนิจา่ยเงนิเดอืน หรอืทําธรุกรรมใดๆ ตามคําสั0งที0เกี0ยวขอ้งของผู ้
ขอใชบ้รกิาร 
 
ขอ้ 6 เมื0อเกดิเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนีC ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งดําเนนิการตามที0ระบไุวอ้ยา่งครบถว้นที0สาขาของธนาคาร 
มฉิะนัCน ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรับผดิในบรรดาความเสยีหายและค่าใชจ้่ายที0เกดิขึCนก่อนที0จะดําเนินการดังกล่าว
ครบถว้นเสร็จสิCน 

(1) ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งทําการตั Cงรหัสลับเขา้สูร่ะบบหรอืรหัสลับยนืยันตัวตนใหม่โดยไม่ชักชา้ตามวธิกีารที0
ธนาคารกําหนด หากผูข้อใชบ้รกิารลมืรหัสลับเขา้สูร่ะบบหรอืรหัสลับยนืยันตัวตน หรอืรหัสลับเขา้สูร่ะบบหรอืรหัส
ลับยนืยันตัวตนถกูเปิดเผยหรอืถกูใชโ้ดยบคุคลอื0น 

(2) เมื0อเครื0องยืนยันตัวตนถูกขโมยหรือสูญหาย ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้การถูกขโมยหรือการสูญหายให ้
ธนาคารทราบทันทผีา่นศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธ ์(CALL CENTER) ของธนาคาร หรอืชอ่งทางอื0นที0ธนาคารกําหนด  

การแจง้การถกูขโมยหรอืการสญูหายจะมผีลทันทหีลังจากผูข้อใชบ้รกิารดําเนนิการตามวธิกีารที0ธนาคาร
กําหนด  

(3) ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งขอเครื0องยืนยันตัวตนใหม่ตามวธิกีารที0ธนาคารกําหนดโดยไม่ชักชา้ หากเครื0อง
ยนืยันตัวตนสิCนอายกุารใชง้าน หรอืเครื0องยนืยันตัวตนถูกขโมย เสยีหายหรอืสญูหายในชว่งระยะเวลาที0เครื0องยนืยัน
ตัวตนยังไมส่ิCนอายกุารใชง้าน  

(4) ในกรณีที0ผูข้อใชบ้รกิารใสร่หัสลับไม่ถูกตอ้งตามจํานวนครัCงที0ธนาคารกําหนด การใชบ้รกิารธนาคารใดๆ 
ผา่นบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking จะถูกระงับ และผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งขอตั Cงรหัสลับใหม่ตามวธิกีาร
ที0ธนาคารกําหนดที0สาขาของธนาคาร 

(5) ในกรณีที0หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที0ใชสํ้าหรับการรับขอ้ความสั Cน (SMS) จากธนาคารสญูหาย หรอืมกีาร
ยกเลกิหรือเปลี0ยนหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้แก่ธนาคารและตอ้งยกเลกิหรอืเปลี0ยน 
(แลว้แตก่รณี) หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที0จะใชสํ้าหรับการรับขอ้ความสั Cน (SMS) จากธนาคาร 
 
ขอ้ 7 ในกรณีใดกรณีหนึ0งดังต่อไปนีC ธนาคารไม่ตอ้งรับผดิในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที0เกดิขึCน
เนื0องจากการที0ธนาคารดําเนินการหรือไม่ดําเนินการตามคําสั0งของผูข้อใชบ้รกิาร ซึ0งไดส้่งผ่านบรกิาร ICBC  
Corporate Internet Banking 

(1) ขอ้มลูหรอืคําสั0งไม่ชดัเจน ไมถู่กตอ้ง ผดิพลาดหรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ ์  
(2) เงนิในบัญชเีงนิฝากที0ลงทะเบยีนไวข้องผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้งมไีม่เพยีงพอ หรอื

บัญชเีงนิฝากดังกลา่วไมไ่ดอ้ยูใ่นสถานะปกต ิหรอืวงเงนิสนิเชื0อของผูข้อใชบ้รกิารหรอืบคุคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้งมไีม่
เพยีงพอ ถูกระงับหรอืยกเลกิ  

(3) ผูข้อใชบ้รกิารหรอืบคุคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้งอยูร่ะหวา่งการดําเนนิการทางกฎหมาย 
(4) ผูข้อใชบ้รกิารไดรั้บแจง้จากธนาคารถงึความขัดขอ้งของระบบแลว้กอ่นหรอืในขณะทําการโอนเงนิ  
(5) ผูข้อใชบ้รกิารไมป่ฏบัิตติามขอ้ตกลง เงื0อนไขและขั Cนตอนที0เกี0ยวขอ้งกับการใชบ้รกิาร ICBC  Corporate 

Internet Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ ตามที0ธนาคารกําหนด 
(6) ธนาคารเชื0อวา่การทําธรุกรรม การใชบ้รกิารธนาคารหรอืพฤตกิรรมของผูข้อใชบ้รกิารหรอืบคุคลที0มคีวาม

เกี0ยวขอ้งเขา้ข่ายหลอกลวง ฉอ้โกงหรอืมีวัตถุประสงคอั์นมชิอบดว้ยกฏหมายหรอืขัดต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรือ
ศลีธรรมอันดขีองประชาชน 

(7) เมื0อเกดิเหตุสดุวสิัย หรอืเกดิการบกุรุกหรอืโจมตรีะบบคอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมคอมพวิเตอรข์องแฮค
เกอร ์(Hacker) หรือบุคคลใด ๆ หรอืระบบหรอืเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์ระบบสื0อสาร เครอืข่าย (Network) หรือ
อปุกรณ์ที0เกี0ยวขอ้งกับบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking ไม่ทํางาน ชํารดุ เสยีหายหรอือยูใ่นระหวา่งการ
ซ่อมแซมแกไ้ขหรือการบํารุงรักษา หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบพลังงานลม้เหลวหรือขัดขอ้ง การแพร่ของไวรัส
คอมพวิเตอร ์หรอืสถานการณห์รอืเหตกุารณ์อื0น ๆ ที0นอกเหนือการควบคมุหรอืการจัดการของธนาคาร 

(8) เมื0อธนาคารมคีวามเห็นวา่การปฏบัิตติามคําสั0งของผูข้อใชบ้รกิารอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ผลกระทบ
หรอืความรับผดิใด ๆ แกธ่นาคาร ผูข้อใชบ้รกิารหรอืบคุคลอื0นใด 
 
ขอ้ 8 ธนาคารมสีทิธิnยกเลกิการใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ ไดทั้นท ี
ในกรณีดังตอ่ไปนีC 



 3

(1) หากผูข้อใชบ้รกิารอาศัยระบบหรอืใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking จนทําใหห้รอือาจทํา
ใหผู้อ้ื0นหรอืธนาคารไดรั้บความเสยีหาย หรอืเกดิความขัดขอ้งหรอืความบกพร่องของเครื0องหรอืระบบคอมพวิเตอร์
หรอือปุกรณต์า่ง ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ธนาคารหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบสื0อสารหรอืเครอืขา่ย (Network)    

(2) เหตุการณ์ที0แสดงว่ามีแฮคเกอร ์(Hacker) หรือบุคคลอื0นที0เขา้มาในระบบโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย มี
การใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking โดยอา้งตัวเป็นผูข้อใชบ้รกิาร หรอืมีความเป็นไปไดท้ี0มี
เหตกุารณเ์ชน่นีCเกดิขึCน 

(3) ผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลที0มีความเกี0ยวขอ้งใชเ้อกสารหรอืหลักฐานยนืยันตัวตนที0ไม่เป็นปัจจุบันหรือ
หมดอายุแลว้หรอืที0เป็นเอกสารปลอม หรอืใชเ้อกสารของบคุคลอื0นมาขอใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet 
Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ  

(4) ผูข้อใชบ้รกิารไมไ่ดช้ําระคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที0เกี0ยวขอ้งตามเวลาที0กําหนด  
(5) เงนิในบัญชเีงนิฝากที0ลงทะเบยีนของผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลที0มีความเกี0ยวขอ้งไวถู้กระงับ อายัด ยดึ

หรอืยดึหน่วง หรอืบัญชเีงนิฝากดังกลา่วถูกระงับหรอืยกเลกิอันเนื0องมาจากรายงานการสญูหาย หรอืมกีารระงับการ
ชําระเงนิ หรอืมกีารปิดบัญชเีงนิฝาก หรอื 

(6) ผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบัิตติามขอ้ตกลง เงื0อนไข กฏเกณฑห์รอืวธิปีฏบัิตทิี0เกี0ยวขอ้งตามที0ธนาคารกําหนด 
หรือธรรมเนียมปฏบัิตใิด ๆ หรือดําเนินการใด ๆ ที0ก่อใหเ้กดิหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธนาคาร บรกิาร 
ICBC Corporate Internet Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ หรอืตอ่ชื0อเสยีงของธนาคาร 
 
ขอ้ 9 หากผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลที0มีความเกี0ยวขอ้งไดรั้บเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ โดยไม่มีสทิธ ิไม่ชอบดว้ย
กฎหมายหรอืไมว่า่ดว้ยเหตใุด ธนาคารมสีทิธใินการหักเงนิหรอืผลประโยชน์ดังกลา่ว รวมถงึการระงับหรอืพักการใช ้
บรกิาร ICBC Corporate Internet Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ ไดทั้นท ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร
หรอืบคุคลที0มคีวามเกี0ยวขอ้งทราบลว่งหนา้ 
 
ขอ้ 10 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชําระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที0
เกี0ยวขอ้งกับการใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking และการใชบ้รกิารธนาคารใด ๆ ตามที0ธนาคาร
ประกาศกําหนด 
 
ขอ้ 11 ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชดใชค้า่เสยีหายและคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที0เกดิขึCนจนสิCนเชงิ ในกรณีที0มคีวามรับผดิ
หรอืความเสยีหายใด ๆ เกดิขึCนกับธนาคารหรอืบคุคลอื0นอันเนื0องมาจากการใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet 
Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร 
 
ขอ้ 12 ในกรณีที0ผูข้อใชบ้รกิารพบว่าผูข้อใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารธนาคารใด ๆ ผ่านบรกิาร ICBC Corporate 
Internet Banking โดยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามขอ้ตกลง เงื0อนไขหรอืวธิกีารที0เกี0ยวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคาร
ดําเนนิการตามคําสั0งของผูข้อใชบ้รกิารที0สง่ผา่นบรกิาร ICBC Corporate Internet Banking ลา่ชา้ ผูข้อใชบ้รกิาร
จะตอ้งแจง้รายละเอยีดและขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ ที0เกี0ยวขอ้งใหแ้กธ่นาคารทันท ีโดยธนาคารจะทําการตรวจสอบและ
แจง้ผลใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบภายใน 7 วนันับแตว่ันที0ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ 
 
ขอ้ 13 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่บรรดาคําสั0ง เอกสาร ขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิของผูข้อใชบ้รกิาร และที0เกี0ยวขอ้งกับการ
ใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking หรอืบรกิารธนาคารใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารที0ไดจ้ากการประมวลผล
โดยระบบคอมพิวเตอร ์ สื0ออเิล็กทรอนกิสห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศอื0นใดที0ธนาคารไดรั้บ และ/หรอื บันทกึเป็น
หลักฐาน ใหถ้อืเป็นหนังสอื เป็นหลักฐานและเป็นเอกสารตน้ฉบับตามกฎหมาย เป็นขอ้มูลที0แทจ้รงิและถูกตอ้ง และ
จะถกูเก็บรักษาไวเ้พื0อใชใ้นกรณีที0เกดิขอ้โตแ้ยง้หรอืกระบวนพจิารณาในศาลในอนาคต ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธริอ้งขอ
รายงานการทําธรุกรรมจากธนาคาร  
 
ขอ้ 14 ธนาคารเป็นผูม้ีกรรมสทิธิnและเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดยีวในโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ์าเร็จรูป และโปรแกรม
คอมพวิเตอรสํ์าหรับการจัดรปูแบบงาน (Lay Out) การจัดรปูแบบ (Format) ตา่ง ๆ ขอ้ความ (Text) และ กราฟฟิก 
(Graphics) ที0ใชสํ้าหรับใหบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking โดยผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธทํิาซํCา คัดลอก 
ดัดแปลง ทําขึCนใหม่ นําออกเผยแพร ่ใชป้ระโยชน์ หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื0นดําเนนิการใดๆ ดังกล่าว ไม่วา่ดว้ยประการ
ใดๆ ในโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ังกลา่ว เพื0อวัตถปุระสงคอ์ื0นใด 
 
ขอ้ 15 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการกําหนด แกไ้ข เพิ0มเตมิและเปลี0ยนแปลงขอ้ตกลงและเงื0อนไขการใชบ้รกิาร 
ICBC  Corporate Internet Banking กฎเกณฑใ์นการทําธรุกรรมหรอืขอ้ควรระวังดา้นความเสี0ยงที0เกี0ยวขอ้งวธิี
ปฏบัิต ิอัตราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที0เกี0ยวขอ้งกับการใชบ้รกิาร ICBC  Corporate Internet Banking 
โดยธนาคารจะประกาศ ณ สํานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรอื ที0เว็บไซต ์(Website) ของธนาคาร หรอืผา่น
ทาง ICBC Corporate Internet Banking และจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบหรอืไดรั้บความยนิยอมจากผูข้อใช ้
บรกิารลว่งหนา้ (แลว้แตก่รณี) ตามที0กฎหมายกําหนด  
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ขอ้ 16 ผูส้มัครสามารถยกเลกิการใชบ้รกิาร ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ไดทุ้กเมื0อ โดยการแจง้
ยกเลกิเป็นลายลักษณอั์กษรไปยังธนาคารลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน 

 

ขอ้ 17 ผูส้มัครยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูเทา่ที0จําเป็นเพื0อการรวบรวม การเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผยหรอื
การโอนขอ้มูล  หรือเพื0อประโยชน์ในการใหบ้รกิารใด ๆ แก่ผูส้มัครไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเนื0อง หรือเป็นการ
เปิดเผยขอ้มูลตามกฏหมาย ขอ้กําหนด ประกาศหรือระเบียบ หรือตามคําสั0งของศาล หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานกํากบัดแูลที0เกี0ยวขอ้ง หรอืตามที0กําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื0นในขอ้ตกลงและเงื0อนไขฉบับนีC 
 

ขอ้  18 เงื0อนไขและขอ้ตกลงที0ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนีCเป็นเงื0อนไขและขอ้ตกลงที0ผูข้อใชบ้รกิารไดต้กลงเพิ0มเตมิ
จากและไม่ไดใ้ชแ้ทนขอ้ตกลงและเงื0อนไขที0เกี0ยวขอ้งกับบรกิารธนาคารอื0นใดที0ผูข้อใชบ้รกิารไดต้กลงไวแ้ลว้หรอื
ที0จะตกลงในอนาคตกับธนาคาร ในกรณีที0เงื0อนไขและขอ้ตกลงที0ระบไุวใ้นเอกสารฉบับนีCขัดหรอืแยง้กับขอ้ตกลง
หรอืเงื0อนไขที0เกี0ยวขอ้งกบับรกิาร ICBC Corporate Internet Banking ที0ผูข้อใชบ้รกิารเคยตกลงไวแ้ลว้กอ่นหนา้นีC 
ใหเ้งื0อนไขและขอ้ตกลงที0ระบไุวใ้นเอกสารฉบับนีCมผีลใชบั้งคับ 
 
ขอ้ 19 เงื0อนไขและขอ้ตกลงที0ระบไุวใ้นเอกสารฉบับนีC กฎเกณฑใ์นการทําธรุกรรมและขอ้ควรระวังดา้นความเสี0ยงที0
เกี0ยวขอ้งกับการใชบ้รกิาร ICBC Corporate Internet Banking และบรกิารธนาคารใด ๆ ใหใ้ชบั้งคับและตคีวาม
ตามกฏหมายไทย 


