
填写前请仔细阅读各联背面条款及填报说明 Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application            

  请用英文大写填写申请内容 Please write in block letters * 号部分仅预结汇汇款专用 For Personal PRE-FIXED RMB Remittance Only 

INTERNATIONAL REMITTANCE APPLICATION FORM 

跨境汇款申请书 แบบค ำขอโอนเงนิ

DATE วันที ่日期 REF. 

CUS.ID NO. 

TYPE  业务类型 ประเภท  □ INTERNATIONAL REMITTANCE 跨境汇款 โอนเงนิแบบ SWIFT     □ ICBC EXPRESS 工银速汇 โอนระหวา่งธนาคาร ICBC

□ CNY SALARY 人民币薪金汇汇款 ชาวจนีโอนรายไดก้ลบัประเทศ     □ PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE 预结汇汇款 โอนแบบก าหนดเงนิหยวน

APPLICANT’S INFORMATION 汇款人信息 ขอ้มลูผูโ้อนเงนิ 

NAME 名称 ชือ่ผูข้อโอน  ACCOUNT NO. 账号 เลขทีบ่ญัช ี___________________________________ 

FULL ADDRESS 详细地址   ทีอ่ยูผู่ข้อโอน  TELEPHONE NO. 电话 หมายเลขโทรศพัทผ์ูข้อโอน : 

I.D./PASSPORT NO. 证件号码 
เลขทีบ่ตัรประชาชน/เลขทีพ่าสปอรต์

□ RESIDENT 居民 คนไทย □ NON- RESIDENT 非居民  ชาวตา่งชาต ิ

 SOURCE OF FUND 资金属性及来源   แหลง่ทีม่าของเงนิ 

□ DEPOSIT 存款 เงนิฝาก □ SALARY INCOME 工薪收入 คา่ตอบแทนการจา้ง

□ OTHERS 其他 อืน่ๆ ________________________________________

OCCUPATION 汇款人职业 อาชพีผูข้อโอน____________________________

BENEFICIARY AND BENEFICIARY BANK’S INFORMATION 收款人和收款银行信息 ขอ้มลูผูร้ับเงนิและธนาคารผูร้ับเงนิ 

BENEFICIARY’S NAME 收款人名称 ชือ่ผูร้ับเงนิ 

BENEFICIARY’S ACCOUNT NO. OR IBAN NO.账号 เลขทีบ่ญัชผีูร้ับเงนิ 

________________________________________________________

PERSONAL PRE-FIXED RMB : CHINESE NAME & PIN YIN 

预结汇汇款专用：中文姓名及拼音 โปรดระบชุือ่-นามสกลุภาษาจนี และ พนิอนิ 

拼音：                                              汉字： 

__     ____   

BENEFICIARY’S I.D.CARD NO. 收款人中国居民身份证号 เลขทีบ่ตัรประชาชนผูร้ับเงนิ 

BENEFICIARY’S FULL ADDRESS 收款人地址 ทีอ่ยูผู่ร้ับเงนิ  TELEPHONE NO. 电话 หมายเลขโทรศพัทผ์ูร้ับเงนิ 

BENEFICIARY’S BANK NAME AND SWIFT CODE/BANK CODE 收款银行名称及银行代

码 ชือ่ธนาคารผูร้ับเงนิและ SWIFT CODE/BANK CODE : 

*CNAPS CODE 大额行号 :______________________________

CORRESPONDENT OF BENEFICIARY’S BANK NAME 收款行代理行名称及银行代码 

ชือ่ธนาคารตวัแทน และ (ถา้ม)ี 

SWIFT CODE / BANK CODE: 
BENEFICIARY’S BANK ADDRESS 收款银行地址 ทีอ่ยูธ่นาคารผูร้ับเงนิ 

PURPOSE OF REMITTANCE 汇款用途 วัตถปุระสงคก์ารโอนเงนิ
□ GOODS TRADE 贸易 คา่สนิคา้  □ FREIGHT 运费 คา่ขนสง่สนิคา้ □ LOAN REPAYMENT  偿还贷款 คนืเงนิกูย้มื □ INVESTMENT  投资 เงนิลงทนุ 

□ EDUCATION 教育 การศกึษา    □TRAVELING 旅游 ทอ่งเทีย่ว □ REPATRIATION OF FUND BY FOREIGN NATIONAL 非居民资金汇回国外 ชาวตา่งชาตโิอนเงนิกลบัประเทศ

□ FAMILY’S SUPPORTING 赡家款 โอนใหญ้าตทิีม่ถี ิน่พ านักถาวรในตา่งประเทศ   □ OTHERS 其他 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ___________________________________________

REMITTANCE INFORMATION 汇款附言 ขอ้มลูการโอน FOREIGN BANK’S CHARGE 国外费用承担 ผูร้ับผดิชอบคา่ธรรมเนยีม 

□ SHA ผูร้ับ □ OUR  ผูโ้อน

REMITTANCE 
CURRENCY AND 
AMOUNT 币种金额 

จ านวนเงนิและสกลุ
เงนิทีโ่อน 

CURRENCY 

币种สกลุเงนิ

โอน 

AMOUNT 金额小写

จ านวนเงนิเป็นตวัเลข 
AMOUNT IN WORD 金额大写 จ านวนเงนิเป็นตวัอกัษร 

PAYMENT METHOD 付款方式  วธิกีำรช ำระเงนิ

□ CASH 现金 เงนิสด

□ DEBIT FROM THB A/C NO. 泰铢账户 หกัจากบญัชไีทยบาทเลขที ่

________________________________________ 
□ DEBIT FROM FCD A/C NO. 外币账户 หกัจากบญัช ีFCD เลขที่

________________________________________ 

SERVICE CHARGE  费用支付方式 วธิกีำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

□ CASH 现金 เงนิสด

□ DEBIT FROM THB A/C NO. 泰铢账户 หกัจากบญัชไีทยบาทเลขที่

________________________________________ 

□ DEBIT FROM FCD A/C NO. 外币账户 หกัจากบญัช ีFCD เลขที่

________________________________________ 
The Applicant hereby certifies that information stipulated herein and any provided 
documents are true and correct. The Applicant has read and agreed to the terms and 
conditions stipulated in the reverse side of this Application. The Applicant conforms that the 
Applicant is the benefits owner. Please effect the transaction as details stipulated herein. 
本人/我司保证上述信息及提供的资料真实、正确，并同意遵守本申请背面规定  的条款。本人
/我司确认本人/我司是资金的拥有者。请依据上述详情，即行办理 汇款。 
ผูข้อโอนขอรับรองวา่ขอ้มลูและรายละเอยีดในค าขอนีแ้ละเอกสารใดๆทีใ่หไ้วแ้กธ่นาคารถกูตอ้ง
ตามความจรงิทกุประการ ผูข้อโอนไดอ้า่นและยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไขการโอนเงนิซึง่ไดร้ะบุ
ไวใ้นดา้นหลงัค าขอนีท้กุประการ ผูข้อโอนขอรับรองวา่ผูข้อโอนเป็นเจา้ของผลประโยชน ์โปรด
ด าเนนิการโอนเงนิตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

_______________________________________________________ 

SIGNATURE OF APPLICANT 申请人签名 ลายมอืชือ่ผูข้อโอน 

TOTAL  AMOUNT 合计 จํานวนเงนิรวม 

FEE OUR/OTHERS 其他 อืน่ๆ 

COM IN LIEU 无兑换手续费 ค่าธรรมเนยีมชดเชยอตัราแลกเปลีย่น

FEE EXPENSE 汇费 ค่าธรรมเนยีมเงนิโอน 

SETTLEMENT AMOUNT 结算金额  

จํานวนเงนิทีต่้องจ่าย

FX RATE 汇率 อตัราแลกเปลีย่น

AMOUNT (FCY) 金额 จํานวนเงนิ __________________________________

____________________________________ 

____________________________________________

____________________________ 

__________ 

____________________________________ 

_____________________________ 

MAKER 经办 ผูด้ าเนนิการ CHECKER 复核 ผูต้รวจสอบ 

FOR BANK USE ONLY 银行专用 สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร

 Version 3 : 8/2022
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