
ค ำขอใช้บริกำร ICBC Corporate Internet Banking  
企业客户网上银行申请表 

Application Form for ICBC Corporate Internet Banking Service 
ข้อมูลผู้ขอใช้บริกำร / 公司基本信息 / Applicant’s Information 

ช่ือนิตบุิคคล 
公司名称 / Juristic Person’s Name 

 ภาษาไทย 

   （英文/ English） 

ทะเบียนนิตบุิคคลเลขที ่
公司注册号/Juristic Person Registration No. 

 ช่ือย่อของนิตบุิคคล 
公司简称 / Abbreviative Name 

 

ทีอ่ยู่ 
公司地址/ Address 

 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
联系电话 / Phone No. 

 รหัสไปรษณย์ี 
邮政编码 / Post Code 

 

ประเภทธุรกจิ 
行业类型 / Industry 

ผู้ผลติ 工业/ Manufacturing                  ค้ำขำย 商业/ Trading               อสังหำริมทรัพย์ 房地产/ Real estate 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ 证券/ Securities             ธุรกจิส่วนตวั 个体/ Entrepreneur      รำชกำร 政府/ Government 

ประกนัภัย 保险/ Insurance                  กำรเงนิ 金融/ Finance               อืน่ๆ 其他/ Other…………………….     

ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคข์อใชบ้ริการ ICBC Corporate Internet Banking ตามรายละเอียดดงัน้ี / The Applicant applies for ICBC Corporate Internet Banking as follows 

ผู้ตดิต่อ 
联系人/ Contact Person 

 สัญชำต ิ
国籍 / Nationality 

      ไทย/泰国/ Thai 

อืน่ๆ/其他国家/ Other………………..  

ประเภทเอกสำรแสดงตน 
证件类型/ ID Type 

 

 

หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 

证件号码 / ID No. 

 

ทีอ่ยู่ 
公司地址/ Address 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 
联系电话 / Phone No. 

 

ข้อมูลบัญชี / 账户信息 / Account(s) Information 

1. หมำยเลขบัญชีหลกั 
主申请账号/Primary A/C No. 

 สำขำทีเ่ปิดบัญชี 

开户银行/ Opening Branch 

 

ช่ือบัญชีหลกั 
主账户名 / Primary Account Name 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 

授权人签字/ Authorized Signatory 

 

2. หมำยเลขบัญชี 

主申请账号 / Account No. 

 สำขำทีเ่ปิดบัญชี 

开户银行/ Opening Branch 

 

ช่ือบัญชี 
账户名 2 / Account Name 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 

授权人签字/ Authorized Signatory 

 

3. หมำยเลขบัญชี 

主申请账号 / Account No. 

 สำขำทีเ่ปิดบัญชี 

开户银行/ Opening Branch 

 

ช่ือบัญชี 
账户名 3 / Account Name 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 

授权人签字/ Authorized Signatory 

 

4. หมำยเลขบัญชี 

主申请账号 / Account No. 

 สำขำทีเ่ปิดบัญชี 

开户银行/ Opening Branch 

 

ช่ือบัญชี 
账户名 4 / Account Name 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 

授权人签字/ Authorized Signatory 

 

5. หมำยเลขบัญชี 

主申请账号 / Account No. 

 สำขำทีเ่ปิดบัญชี 

开户银行/ Opening Branch 

 

ช่ือบัญชี 
账户名 5 / Account Name 

 ลำยมอืช่ือผู้มอี ำนำจลงนำม 

授权人签字/ Authorized Signatory 

 

ข้อก ำหนดกำรใช้บริกำร/ 多级组合授权 / Service Condition 

        ผูใ้ชง้านพิเศษ 1 คน(ผูท้  ารายการและอนุมติัรายการ 1 คน) / 超级用户 / (1 Super User) 

        ผูใ้ชง้านพิเศษ 2 คน โดยจ ากดัวงเงินคนใดคนหน่ึง (ผูท้  ารายการและอนุมติัรายการ 2 คน โดยคนใดคนหน่ึงจ ากดัวงเงิน)/ 2 个超级用户，有限额/(2 Super Users with limit) 

       ผูใ้ชง้าน 2 คน (ผูท้  ารายการ 1 คน ผูอ้นุมติัรายการ 1 คน) /2 个普通用户（1 个提交/1 个授权）/ 2 Users ID (1 Submitter 1 Authorizer) 

        ผูใ้ชง้าน 3 คน (ผูท้  ารายการ 2 คน ผูอ้นุมติัรายการ 1 คน) /3 个普通用户（2 个提交/1 个授权）/ 3 Users ID (2 Submitters 1 Authorizer) 

        ผูใ้ชง้าน 4 คน (ผูท้  ารายการ 2 คน ผูอ้นุมติัรายการ 2 คน) /4 个普通用户（2 个提交/2 个授权）/ 4 Users ID (2 Submitters 2 Authorizers) 

   อ่ืนๆ/其他/Other.............................................................................................................................................................................. ................................ 



ข้อมูลผู้ใช้ระบบ/ผู้อนุมตัริำยกำรคนที ่1 / 用户信息 1 / 1st User/Transaction Authorizer’s Information 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 /Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 

联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 

证件类型/ ID Type 

 หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 

证件号码 / ID No. 

 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority            สิทธิในกำรส่งรำยกำร 提交权限/ Submitter             สิทธิในกำรอนุมตัริำยกำร 授权权限/ Authorizer 

ช่ือผู้ใช้ระบบ    

用户名/ User’s Name 

 หมำยเลข USB-Shield   

U 盾序号 / USB-Shield Serial No 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

    สกลุเงนิบำท 泰铢/ THB 

    สกลุเงนิอืน่ 其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 

授权金额/ Approval limit 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户 1/ Authority in account  

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

   จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          
ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户 2/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户 3/ Authority in account  

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

   จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户 4/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน 代发工资/Payroll        

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户 5/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll                        
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ/อนุมตัริำยกำรคนที ่2 / 用户信息 2 / 2nd User/Transaction Authorizer’s Information 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 /Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 

联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 

证件类型/ ID Type 

 หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 

证件号码 / ID No. 

 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority            สิทธิในกำรส่งรำยกำร 提交权限/ Submitter             สิทธิในกำรอนุมตัริำยกำร 授权权限/ Authorizer 

ช่ือผู้ใช้ระบบ    

用户名/ User’s Name 

 หมำยเลข USB-Shield   

U 盾序号 / USB-Shield Serial No 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

    สกลุเงนิบำท 泰铢/ THB 

    สกลุเงนิอืน่ 其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 

授权金额/ Approval limit 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account  

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน 代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

   จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน 代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

       จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          



ข้อมูลผู้ใช้ระบบ/อนุมตัริำยกำรคนที ่3 / 用户信息 3 / 3rd User/Transaction Authorizer’s Information 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 /Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 

联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 

证件类型/ ID Type 

 หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 

证件号码 / ID No. 

 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority            สิทธิในกำรส่งรำยกำร 提交权限/ Submitter            สิทธิในกำรอนุมตัริำยกำร 授权权限/ Authorizer 

ช่ือผู้ใช้ระบบ    

用户名/ User’s Name 

 หมำยเลข USB-Shield   

U 盾序号 / USB-Shield Serial No 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

    สกลุเงนิบำท 泰铢/ THB 

    สกลุเงนิอืน่ 其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 

授权金额/ Approval limit 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account 

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

       จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll                       

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account  

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account  

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

   จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ/อนุมตัริำยกำรคนที ่4 / 用户信息 4 / 4th User/Transaction Authorizer’s Information 

ช่ือ-สกลุ 
姓名 /Name-Surname 

 หมำยเลขโทรศัพท์ 

联系电话 / Phone No. 

 

ประเภทเอกสำรแสดงตน 

证件类型/ ID Type 

 หมำยเลขเอกสำรแสดงตน 

证件号码 / ID No. 

 

ก ำหนดสิทธ์ิ 权限/ Authority            สิทธิในกำรส่งรำยกำร 提交权限/ Submitter            สิทธิในกำรอนุมตัริำยกำร 授权权限/ Authorizer 

ช่ือผู้ใช้ระบบ    

用户名/ User’s Name 

 หมำยเลข USB-Shield   

U 盾序号 / USB-Shield Serial No 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในสกลุเงนิ 
授权币种/ Currency 

    สกลุเงนิบำท 泰铢/ THB 

    สกลุเงนิอืน่ 其他货币/ Other Currency …………… 

วงเงนิทีท่ ำกำรอนุมตัไิด้ 

授权金额/ Approval limit 

 

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี  
授权账户/ Authority in account  

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

   จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          

ก ำหนดสิทธ์ิในบัญชี   
授权账户/ Authority in account   

          สอบถำมยอด 查询/Inquiry                 โอนเงนิออก 转出/ Outward Transfer 

        จ่ำยเงนิเดอืน  代发工资/Payroll          



 

          ผูข้อใชบ้ริการขอรับรองว่าขอ้มูลและรายละเอียดในค าขอฉบบัน้ี รวมตลอดถึงใบขอ้มูลลกูคา้และเอกสารใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้ริการให้ไวแ้ก่ธนาคารนั้นถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของค าขอ
ฉบบัน้ี ผูข้อใชบ้ริการไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ตกลงและ เง่ือนไขการใชบ้ริการ รวมตลอดถึงกฎเกณฑใ์นการท าธุรกรรมและขอ้ควรระวงัดา้นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ ICBC Corporate Internet Banking ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค าขอฉบบัน้ี เป็นอยา่งดีแลว้และตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลง เง่ือนไข  กฎเกณฑแ์ละขอ้ควรระวงัดงักล่าว รวมถึงเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีธนาคารจะประกาศก าหนด แกไ้ข และ/หรือ เพ่ิมเติมในอนาคตทุก
ประการ การกระท าใดๆ ของผูใ้ชร้ะบบและผูอ้นุมติัรายการ ให้ถือว่าผูข้อใชบ้ริการเป็นผูก้ระท าดว้ยตนเองและผูข้อใชบ้ริการตกลงผกูพนัและรับผิดชอบทุกประการ นอกจากน้ี ผูข้อใชบ้ริการไดรั้บส าเนาค าขอฉบบัน้ี รวมถึง
ขอ้ตกลง เง่ือนไข กฏเกณฑแ์ละขอ้ควรระวงัดงักล่าวจากธนาคารเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ีท าค าขอฉบบัน้ี  

 
 本人保证，我（们）提供给银行的本合同约定的信息、客户信息文件或任何其他文件（统称为“文件”）是真实和正确的，作为本申请的组成部分，我（们）完全明白工

银泰国网上银行的条款和条件，并同意遵守并履行这些条款和条件， 以及那些由银行在以后对这些条款的修订。我（们）自本合同签订日，收到该合同的副本。 

 

    The Applicant hereby certifies that the information stipulated herein, the customer information document and any document provided by the Applicant to the Bank is true and correct and shall be treated as the 

integral part of this Application and the Applicant fully understands the ICBC Corporate Internet Banking Terms and Conditions, ICBC Corporate Internet Banking Transaction Rules and ICBC Corporate Internet Banking 

Risk Reminder and agrees to be bound by and to fulfill with such terms, conditions, rules and risk reminder as well as those to be prescribed, amended and/or determined by the Bank in the future. Any conduct by the 

User(s) and the Transaction Authorizer(s) shall be regarded as the Applicant’s own conduct and the Applicant agrees to be bound by such conduct. The Applicant has received a copy of this Application including copies of 

such terms, conditions, rules and risk reminder on the date of this Application. 

 

 ประทบัตรำนิตบุิคคล(ถ้ำม)ี / 预留印鉴 / Seal(if any) 

 

                                         ลงช่ือ…………………………………………………. ผูมี้อ  านาจลงนาม 

                                                                                                                                                          (...........................................................................................................................................................)   授权人签字/ Authorized Signatory 

 

                                     ลงช่ือ…………………………………………………. ผูมี้อ  านาจลงนาม 

                                                                                                                                                         (...........................................................................................................................................................)   授权人签字/ Authorized Signatory 

 

                                                                                                  วนัที่ 日期 / Date ..........................................................  

 

ส าหรับธนาคาร  银行使用 For Bank Use Only ทั้งน้ีไดด้  าเนินการแลว้ดงัน้ี  

1. รับค าขอฉบบัน้ีและลงทะเบียนการขอใชบ้ริการ/ Received this Application and registered the request 

2. ส่งมอบส าเนาค าขอฉบบัน้ี รวมถึงขอ้ตกลง เง่ือนไข ขอ้ก าหนด กฎเกณฑแ์ละขอ้ควรระวงัเร่ืองความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ีให้แก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้/ submitted this Application, Terms 

and Conditions, Rules and Risk Reminder to the Applicant 

 
 

 

 

  ___________________            _____________________            ______________________                 ______________________ 

     ผู้ตรวจรับเอกสำร/เจ้ำหน้ำทีดู่แลลูกค้ำ                 A/O Code                                                          ผู้ด ำเนินกำร                                                                                                   ผู้อนุมตั ิ

     Checked by                                                           Teller                                           Approved by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำช้ีแจง 
ข้อก ำหนดกำรใช้บริกำรมี 5 รูปแบบ ดงันี ้
1.) ผูใ้ชง้านพิเศษ 1 คน (1 Super User) ไม่ก าหนดล าดบัการอนุมติัและไม่ก าหนดวงเงินอนุมติั สามารถท ารายการและอนุมติัรายการไดโ้ดยผูใ้ชง้านคนเดียว 
2.) ผูใ้ชง้านพิเศษ 2 คน (2 Super Users with limit) ไม่ก าหนดล าดบัการอนุมติั แต่มีการก าหนดวงเงินในการท ารายการส าหรับผูใ้ชง้านคนใดคนหน่ึง  

คนท่ี 1 สามารถท ารายการและอนุมติัรายการไดภ้ายในวงเงินในการท ารายการท่ีก าหนดไว ้
คนท่ี 2 สามารถท ารายการและอนุมติัรายการไดโ้ดยไม่ก  าหนดวงเงินในการท ารายการ 

3.) ผูใ้ชง้าน 2 คน (1 ผูท้  ารายการ 1 ผูอ้นุมติัรายการ / 1 Submitter 1 Authorizer) ไม่ก าหนดวงเงิน 
คนท่ี 1 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 2 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้

4.) ผูใ้ชง้าน 3 คน (2 ผูท้  ารายการ 1 ผูอ้นุมติัรายการ / 2 Submitters 1 Authorizer) ไม่ก าหนดวงเงิน 

คนท่ี 1 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 2 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 3 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้

5.) ผูใ้ชง้าน 4 คน (2 ผูท้  ารายการ 2 ผูอ้นุมติัรายการ/ 2 Submitters 2 Authorizers) ไม่ก าหนดวงเงิน 
คนท่ี 1 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 2 สามารถท ารายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถอนุมติัรายการได ้ 
คนท่ี 3 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ทา่นั้น ไม่สามารถท ารายการได ้

คนท่ี 4 สามารถอนุมติัรายการไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถท ารายการได ้

Notification 

There are 5 types of service condition as follows: 

1) Super User – 1 Person 

No authority limit to the level of approval and the credit limit. One person can both conduct the transaction       

and approve the transaction 

2) Super Users with Limit – 2 Persons 

No authority limit to the level of approval but with limit credit for one of the 2 users 

1
st
 Person – Can conduct transaction and approve the transaction within his/her credit limit 

2
nd

 Person – Can both conduct the transaction and approve the transaction 

3) 1 Submitter and 1 Authorizer – No credit limit 

1
st
 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

2
nd

 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

4) 2 Submitters and 1 Authorizer – No credit limit 

1
st
 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

2
nd

 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

3
rd

 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

5) 2 Submitters and 2 Authorizers – No credit limit 

1
st
 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

2
nd

 Person – Can only conduct a transaction but not allowed to approve any transaction 

3
rd

 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 

4
th
 Person – Can only approve a transaction but not allowed to conduct any transaction 


