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● โปรดตรวจสอบยนืยันสญัลักษณ์และหมายเลขบัญชทีีจ่ะท าธรุกรรมดา้นลา่งและตอบวัตถุประสงคข์องการท าธรุกรรม ฯลฯ 

● ขอ้มลูทีค่ณุตอบจะไดร้ับการจัดการตามนโยบายความเป็นสว่นตัวของ Japan Post Bank 

(เว็บไซต ์Japan Post Bank: 個人情報のお取り扱いについて) 

URL: https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_index.html 

*โปรดกรอกใหช้ดัเจนภายในกรอบหนาดว้ยปากกาลูกลืน่ (ไม่สามารถใชป้ากกาลกูลืน่แบบลบได)้ และโปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน

รายการทีต่รงกับคณุ 

* หากคณุเลอืก "その他" (อืน่ๆ) โปรดกรอกรายละเอยีดใน (       ) อย่างชดัเจน 

ตัวเลข 4 หลักสดุทา้ยของสัญลักษณ์และหมายเลขบัญชทีีจ่ะท าธรุกรรมจะแสดงใน「 対 象 口 座 の 記 号 番 号 」  (สัญลักษณ์และ

หมายเลขบัญชทีีจ่ะท าธรุกรรม) 

โปรดตรวจสอบยนืยันวา่เป็นหมายเลขบัญชขีองตัวคณุเอง 

ตัวอยา่ง) หากสัญลักษณ์และหมายเลขคอื 11500-2-34561 จะแสดงเป็น *****-****4561 

 

โปรดกรอกชือ่เจา้ของบัญช ี

・おなまえ (ชือ่): โปรดกรอกชือ่-นามสกลุเต็มของเจา้ของบัญช ี

・生年月日（西暦）(วันเดอืนปีเกดิ (ค.ศ.)): โปรดกรอกวันเดอืนปีเกดิของเจา้ของบัญชดีว้ยปีครสิตศักราช 

 

 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับวัตถปุระสงคใ์นการท าธรุกรรมกับ Japan Post Bank (รวมถงึไปรษณีย)์ 

・主なご利用目的 (วัตถปุระสงคห์ลักในการใชง้าน): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับคณุ 1 ขอ้ 

・上記以外のご利用目的 (วัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ ในการใชง้านนอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้): หากมวัีตถปุระสงคใ์นการใชง้านอืน่ๆ 

นอกเหนือจากวัตถุประสงคห์ลักในการใชง้าน โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับคณุ 

給与受取/年金受取 เพือ่รับเงนิเดอืน / รับเงนิบ านาญ 

事業費決済 เพือ่ช าระคา่ด าเนนิการทางธรุกจิ 

融資 เพือ่ใหกู้ย้มืเงนิ 

外国為替取引 เพือ่ซือ้ขายแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

生計費決済 เพือ่ช าระคา่ใชจ้่ายในชวีติประจ าวัน 

貯蓄/資産運用 เพือ่การออม / การบรหิารทรัพยส์นิ 

記入方法（個人のお客さま） タイ語版 
วธิกีรอกค ำขอเพือ่ยนืยนัวตัถปุระสงคใ์นกำรท ำธุรกรรม ฯลฯ (ส ำหรบัลกูคำ้บคุคลธรรมดำ) ภาษาไทย 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_index.html
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その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (     ) อย่างชดัเจน 

ตัวอยา่ง) หากวัตถุประสงคห์ลักในการใชง้านคอื "เพือ่รับเงนิเดอืน" แต่ก็ใช ้"เพือ่ช าระค่าใชจ่้ายในชวีติประจ าวัน" เชน่ หักเงนิเพือ่

ช าระคา่สาธารณูปโภคหรอืช าระคา่ใชจ่้ายบัตรเครดติ ฯลฯ

 

 

 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับอาชพีหลักของเจา้ของบัญช ี(เลอืกไดห้ลายขอ้) 

ส าหรับผูซ้ ึง่มอีาชพีทีข่ดีเสน้ใต ้โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการธรุกจิ / อุตสาหกรรมทีค่ณุท างานดว้ย (เลอืกไดห้ลายขอ้) 

・ご職業 (อาชพี) 

会社員/団体職員 พนักงานบรษัิท / พนักงานองคก์ร 

会社役員/団体役員 กรรมการบรษัิท / กรรมการองคก์ร 

パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 พนักงานพารท์ไทม ์/ พนักงานชัว่คราว / พนักงานสัญญาจา้ง 

個人事業主/自営業 เจา้ของกจิการ / ธรุกจิสว่นตัว 

公務員 ขา้ราชการ 

弁護士/司法書士/会計士/税理士/行政書士 ทนายความ / Judical Scrivener / นักบัญช ี/ นักภาษีอากร / โนตารพีับลคิ 

主婦・主夫 ท างานทีบ่า้น 

退職された方/無職の方/未就学児 เกษียณอาย ุ/ ไม่ไดท้ างาน / เด็กกอ่นวัยเรยีน 

学生 นักเรยีน นักศกึษา 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 
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・事業/業種 (ธรุกจิ / อตุสาหกรรม) 

1. 農業/漁業/林業/鉱石業 ธรุกจิการเกษตร / ประมง / ป่าไม ้/ เหมอืงแร่ 

2. 製造業 อตุสาหกรรมการผลติ 

3. 建設業  ธรุกจิกอ่สรา้ง 

4. 情報通信業 ธรุกจิสารสนเทศและการสือ่สาร 

5. 運輸業 ธรุกจิขนสง่ 

6. 卸売業 ธรุกจิคา้สง่ 

7. 小売業（除く貴金属/宝石） ธรุกจิคา้ปลกี (ไมร่วมโลหะมคีา่ / อัญมณี) 

8. 飲食業/宿泊業 ธรุกจิรา้นอาหาร / ธรุกจิโรงแรม 

9. コンサルティング業 ธรุกจิใหค้ าปรกึษา 

10. 医療/福祉 การแพทย ์/ สวัสดกิาร 

11. 教育/学習支援業/学術研究  การศกึษา / ธรุกจิสนับสนุนการเรยีนรู ้/ การวจิัยเชงิวชิาการ 

12. 不動産業 ธรุกจิอสังหารมิทรัพย ์

13. 貿易業 ธรุกจิการคา้ 

14. 美術商 ธรุกจิจ าหน่ายงานศลิปะ 

15. 古物商/質屋/オークション業 ธรุกจิจ าหน่ายของเกา่ / โรงรับจ าน า / ธรุกจิประมลูขายของ 

16. 中古車販売業 ธรุกจิจ าหน่ายรถยนตม์อืสอง 

17. 廃棄物収集・処理業 ธรุกจิรวบรวมและก าจัดขยะ 

18. カジノ業 ธรุกจิคาสโิน 

19. 投資事業/不動産投資業 ธรุกจิการลงทนุ / ธรุกจิการลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์

20. 貸金業 ธรุกจิใหกู้ย้มืเงนิ 

21. 資金移動業 ธรุกจิรับโอนหรอืช าระเงนิ 

22. 暗号資産交換業 ธรุกจิแลกเปลีย่นสกลุเงนิดจิทิัลหรอืครปิโทเคอรเ์รนซ ี

23. 外貨両替業 ธรุกจิแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

24. ファイナンスリース業 ธรุกจิสนิเชือ่ลสีซิง่หรอืไฟแนนซ ์

25. クレジットカード業 ธรุกจิบัตรเครดติ 

26. 銀行業/保険業/証券業 ธรุกจิธนาคาร / ธรุกจิประกัน / ธรุกจิหลักทรัพย ์

27. その他金融業 ธรุกจิการเงนิอืน่ๆ 

28. 宅地建物取引業 ธรุกจิซือ้ขายอาคารและทีด่นิ 

29. 貴金属/宝石商 โลหะมคีา่ / อัญมณี 

30. 郵便受取・電話サービス業 ธรุกจิบรกิารรับพัสดไุปรษณีย ์/ บรกิารโทรศัพท ์

31. 法律・会計関係サービス บรกิารเกีย่วกับกฎหมาย / บัญช ี

32. その他サービス業 อตุสาหกรรมบรกิารอืน่ๆ 

33. その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 
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เกีย่วกับอาชพีทีค่ณุตอบในขอ้           โปรดกรอกขอ้มูลเกีย่วกับทีท่ างานหรอืโรงเรยีนเท่าทีค่ณุจะสะดวกทีส่ดุ 

・勤務先・学校名 (ชือ่ทีท่ างาน / โรงเรยีน): โปรดกรอกชือ่ทีท่ างาน ฯลฯ ของคณุ 

 *หากคณุมทีีท่ างาน ฯลฯ หลายแหง่ โปรดกรอกทีท่ างานหลัก 1 แหง่ 

・勤務先・学校の住所・連絡先 (ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องทีท่ างาน / โรงเรยีน): โปรดกรอกทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์อง

ทีท่ างาน ฯลฯ ของคณุ 

 *หากคณุมหีมายเลขโทรศัพทห์ลายหมายเลข โปรดกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึง่ 

・業務内容  (รายละเอยีดธรุกจิ): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับรายละเอยีดธรุกจิของทีท่ างานของคุณ (นักเรยีน 

นักศกึษาไมจ่ าเป็นตอ้งระบ)ุ 

営業 การขาย 

一般事務 งานทั่วไปในส านักงาน 

総務・経理 ธรุการ / บัญช ี

企画・管理 การวางแผน / ควบคมุจัดการ 

製造・開発 การผลติ / พัฒนา 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 

・役職 (ต าแหน่ง): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับต าแหน่งในทีท่ างานของคณุ (นักเรยีน นักศกึษาไม่จ าเป็นตอ้ง

ระบ)ุ   

代表者 ผูม้อี านาจท าการแทนบรษัิท 

役員 กรรมการ 

管理職 ระดับผูจ้ัดการขึน้ไป 

一般社員 ระดับพนักงานทั่วไป 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 

・年収等 (รายไดต้อ่ปี ฯลฯ): โปรดกรอกรายไดต้อ่ปีของคณุในปัจจุบัน (หรอืยอดขายต่อปีส าหรับเจา้ของกจิการ) เทา่ทีคุ่ณจะสะดวก

ทีส่ดุ 

* นอกจากเงนิเดอืนและเงนิบ านาญแลว้ ยังรวมรายไดจ้ากค่าเชา่หอ้ง ค่าเชา่บา้น ฯลฯ ดว้ย 

* หากเจา้ของบัญชไีมม่รีายไดเ้ป็นของตนเอง โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงใน「0～100 万円以下」 (ตัง้แต ่0 เยน ถงึไม่เกนิ 1 ลา้น

เยน) 

0～100 万円以下 ตัง้แต ่0 เยน ถงึไมเ่กนิ 1 ลา้นเยน 

100 万円超～300 万円以下 มากกวา่ 1 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 3 ลา้นเยน 

300 万円超～500 万円以下 มากกวา่ 3 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 5 ลา้นเยน 
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500 万円超～700 万円以下 มากกวา่ 5 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 7 ลา้นเยน 

700 万円超～900 万円以下 มากกวา่ 7 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 9 ลา้นเยน 

900 万円超～1,200 万円以下 มากกวา่ 9 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 12 ลา้นเยน 

1,200 万円超 มากกวา่ 12 ลา้นเยน 

 

 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับจ านวนเงนิการท าธรุกรรมและความถีใ่นการท าธรุกรรม (ฝากเงนิ ช าระเงนิ โอนเงนิ หัก

เงนิ ฯลฯ) ทีค่ณุคาดการณ์ 

* ไมร่วมการฝากและถอนเงนิทีม่มีลูค่าสงูซึง่เกดิขึน้เป็นบางครัง้ เชน่ ส าหรับซือ้รถหรอืบา้น ฯลฯ 

* หากจ านวนเงนิหรอืความถีแ่ตกต่างกันอยา่งมากในแตล่ะเดอืน โปรดตอบดว้ยคา่เฉลีย่ 

・毎月のお取引金額（合計） (จ านวนเงนิการท าธรุกรรมตอ่เดอืน (รวม)): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับจ านวน

เงนิการท าธรุกรรมตอ่เดอืน (รวม) 

ตัวอยา่ง) หากมกีารฝากเงนิเดอืนเดอืนละ 2 แสนเยน และช าระเงนิ 1 แสนเยนเพือ่เป็นการช าระคา่ใชจ่้ายในชวีติประจ าวัน จ านวนเงนิ

การท าธรุกรรมจะเทา่กับ 3 แสนเยน จงึตรงกับ「10 万円超～ 50 万円以下」 (มากกว่า 1 แสนเยน แตไ่มเ่กนิ 5 แสนเยน) 

1 万円以下 ไมเ่กนิ 1 หมืน่เยน 

1 万円超～5 万円以下 มากกวา่ 1 หมืน่เยน แต่ไมเ่กนิ 5 หมืน่เยน 

5 万円超～10 万円以下 มากกวา่ 5 หมืน่เยน แต่ไมเ่กนิ 1 แสนเยน 

10 万円超～50 万円以下 มากกวา่ 1 แสนเยน แต่ไมเ่กนิ 5 แสนเยน 

50 万円超～100 万円以下 มากกวา่ 5 แสนเยน แต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นเยน 

100 万円超～500 万円以下 มากกวา่ 1 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 5 ลา้นเยน 

500 万円超～1,000 万円以下 มากกวา่ 5 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 10 ลา้นเยน 

1,000 万円超 มากกวา่ 10 ลา้นเยน 

・お取引の頻度 (ความถีใ่นการท าธรุกรรม): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับความถีใ่นการท าธรุกรรม 

ตัวอยา่ง) หากคณุถอนเงนิจากตู ้ATM จ านวน 2 ครัง้ภายใน 1 สัปดาหแ์ละหักเงนิ 1 ครัง้ จะตรงกับ「週に 3 回以上」 (ไม่ต ่ากวา่ 3 

ครัง้ตอ่สปัดาห)์ 

週に 3 回以上 ไมต่ ่ากวา่ 3 ครัง้ตอ่สัปดาห ์

週に 1 回 สัปดาหล์ะครัง้ 

2～3 週間に 1 回 ทกุๆ 2-3 สัปดาห ์

月に 1 回 เดอืนละครัง้ 

2～3 か月に 1 回 ทกุๆ 2-3 เดอืน 

半年に 1 回 ทกุๆ ครึง่ปี 

1 年に 1 回以下 ไมเ่กนิปีละครัง้ 
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โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับแหลง่เงนิทนุหลักในการท าธรุกรรม (แหลง่ทีม่าของเงนิทนุในการท าธรุกรรม แหลง่

เงนิทนุหลักทีฝ่ากเงนิเขา้ในบัญช)ี (เลอืกไดห้ลายขอ้) 

給与 เงนิเดอืน 

年金 เงนิบ านาญ 

貯蓄 เงนิออม 

家賃等収入 รายไดจ้ากคา่เชา่หอ้ง ค่าเชา่บา้น ฯลฯ 

売上金/事業収入 รายไดจ้ากยอดขาย / รายไดจ้ากการท าธรุกจิ 

資産運用益 ก าไรจากการบรหิารทรัพยส์นิ 

資産売却資金 เงนิทนุจากการขายทรัพยส์นิ 

家族からの仕送り เงนิทีไ่ดร้ับจากครอบครัว 

お小遣い・お年玉・お祝い金 เงนิใชจ้่ายเล็กๆ นอ้ยๆ / เงนิทีไ่ดรั้บในเทศกาลปีใหม ่ / เงนิทีผู่อ้ืน่ใหเ้พือ่

แสดงความยนิด ี

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 

 

 

คณุคาดการณ์ทีจ่ะท าธรุกรรมเงนิสด (ฝากเงนิ / ช าระเงนิ) เกนิ 2 ลา้นเยนตอ่ 1 ครัง้ในอนาคตหรอืไม่? 

หากคณุท าธรุกรรมเงนิสดเกนิ 2 ลา้นเยน หรอืหากคณุคาดการณ์ทีจ่ะท าธรุกรรมดังกล่าวในอนาคต โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน「は

い」 (ใช)่และกรอกรายละเอยีดตอ่ไปนี้ หากคณุไม่ไดท้ าหรอืไม่ไดค้าดการณ์ทีจ่ะท าธรุกรรมดังกล่าวในอนาคต โปรดใสเ่ครือ่งหมาย 

☑ ลงใน「いいえ」 (ไมใ่ช)่ 

* ธรุกรรมเงนิสด หมายถงึ ธรุกรรมตา่งๆ เชน่ การฝากเงนิสดเขา้บัญชทีีตู่ ้ATM หรอืหนา้เคานเ์ตอร ์และการถอนเงนิสดออกจากบัญช ี

ฯลฯ หากคณุท าธรุกรรมดังกลา่ว เชน่ ฝากเงนิสดทีตู่ ้ATM ในวันเดยีวกันและยอดรวมเกนิ 2 ลา้นเยน โปรดเลอืก「はい」 (ใช)่ (ไมร่วม

การหักเงนิจากบัญชหีรอืการโอนเงนิจากบัญช)ี 

・現金を使う理由 (เหตผุลในการใชเ้งนิสด): โปรดกรอกแหลง่ทีม่าและวัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทนุ รวมถงึเหตผุลทีต่อ้งใชเ้งนิสด 

・お取引の頻度 (ความถีใ่นการท าธรุกรรม): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับความถีใ่นการท าธรุกรรมเงนิสดเกนิ 2 

ลา้นเยน 

週に 1 回以上 ไมต่ ่ากวา่ 1 ครัง้ตอ่สัปดาห ์

2～3 週間に 1 回 ทกุๆ 2-3 สัปดาห ์

月に 1 回 เดอืนละครัง้ 

2～3 か月に 1 回 ทกุๆ 2-3 เดอืน 
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半年に 1 回 ทกุๆ ครึง่ปี 

1 年に 1 回以下 ไมเ่กนิปีละครัง้ 

・1 回あたりの金額  (จ านวนเงนิตอ่ 1 ครัง้): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับจ านวนเงนิต่อ 1 ครัง้ในการท าธรุกรรม

เงนิสดเกนิ 2 ลา้นเยน 

 * หากจ านวนเงนิการท าธรุกรรมแตกต่างกันอยา่งมากเวลาทีท่ าธรุกรรม โปรดตอบดว้ยค่าเฉลีย่ 

200 万円超～300 万円以下 มากกวา่ 2 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 3 ลา้นเยน 

300 万円超～500 万円以下 มากกวา่ 3 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 5 ลา้นเยน 

500 万円超～1,000 万円以下 มากกวา่ 5 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 10 ลา้นเยน 

1,000 万円超 มากกวา่ 10 ลา้นเยน 

 

 

คณุคาดการณ์ทีจ่ะโอนเงนิขา้มประเทศ (ธรุกรรมการโอนเงนิกับตา่งประเทศ) ในการท าธรุกรรมในอนาคตหรอืไม่? 

หากคณุท าธรุกรรมโอนเงนิขา้มประเทศ (ธรุกรรมการโอนเงนิกับต่างประเทศ) หรอืหากคณุคาดการณ์ทีจ่ะท าธรุกรรมดังกลา่วใน

อนาคต โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน「 は い 」  (ใช)่และกรอกรายละเอยีดตอ่ไปนี้ หากคณุไม่ไดท้ าหรอืไมไ่ดค้าดการณ์ทีจ่ะท า

ธรุกรรมดังกล่าวในอนาคต โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน「いいえ」 (ไมใ่ช)่ 

* ส าหรับการโอนเงนิขา้มประเทศ โปรดตอบว่าคณุจะใชบ้รกิารหนา้เคานเ์ตอรห์รอืใชบ้รกิาร Japan Post Direct โดยไมเ่กีย่วขอ้งกับ

จ านวนเงนิทีค่ณุคาดการณ์วา่จะท าธรุกรรม 

・ 送 金 の 目 的  (วัตถปุระสงคข์องการโอนเงนิ): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับวัตถุประสงคใ์นการโอนเงนิขา้ม

ประเทศ (เลอืกไดห้ลายขอ้) 

（送る場合）(กรณีทีโ่อนออก) 

家族への送金 โอนเงนิใหค้รอบครัว 

学費 คา่เลา่เรยีน 

海外での資産運用 การบรหิารทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

商品購入代金 คา่ซือ้สนิคา้ 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 

（受け取る場合） (กรณีทีร่ับโอน) 

家族からの送金 รับโอนเงนิจากครอบครัว 

配当金・利金等 เงนิปันผล / ดอกเบีย้ ฯลฯ 

商品販売代金 คา่จ าหน่ายสนิคา้ 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 
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・お取引の頻度 (ความถีใ่นการท าธรุกรรม): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับความถีใ่นการโอนเงนิขา้มประเทศ 

 * หากจ านวนเงนิการท าธรุกรรมแตกต่างกันอยา่งมากเวลาทีท่ าธรุกรรม โปรดตอบดว้ยค่าเฉลีย่ 

週に 1 回以上 ไมต่ ่ากวา่ 1 ครัง้ตอ่สัปดาห ์

2～3 週間に 1 回 ทกุๆ 2-3 สัปดาห ์

月に 1 回 เดอืนละครัง้ 

2～3 か月に 1 回 ทกุๆ 2-3 เดอืน 

半年に 1 回 ทกุๆ ครึง่ปี 

1 年に 1 回以下 ไมเ่กนิปีละครัง้ 

・1 回あたりの金額 (จ านวนเงนิตอ่ 1 ครัง้): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับจ านวนเงนิตอ่ 1 ครัง้ในการโอนเงนิขา้ม

ประเทศ 

10 万円以下 ไมเ่กนิ 1 แสนเยน 

10 万円超～100 万円以下 มากกวา่ 1 แสนเยน แต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นเยน 

100 万円超～500 万円以下 มากกวา่ 1 ลา้นเยน แตไ่มเ่กนิ 5 ลา้นเยน 

500 万円超 มากกวา่ 5 ลา้นเยน 

・取引相手国等 (ประเทศ ฯลฯ ของผูท้ีจ่ะท าธรุกรรมดว้ย): โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงในรายการทีต่รงกับประเทศ ฯลฯ ของผูท้ีจ่ะ

ท าธรุกรรมดว้ยในการโอนเงนิขา้มประเทศ 

米国 สหรัฐอเมรกิา 

中国 จนี 

韓国 เกาหลใีต ้

タイ ไทย 

ドイツ  เยอรมนี 

英国 สหราชอาณาจักร 

オーストラリア ออสเตรเลยี 

フランス ฝรั่งเศส 

カナダ แคนาดา 

フィリピン ฟิลปิปินส ์

香港 ฮอ่งกง 

台湾 ไตห้วัน 

ベトナム เวยีดนาม 

イタリア อติาล ี

インドネシア อนิโดนีเซยี 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 
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เจา้ของบัญชเีขา้ข่าย PEPs ของตา่งประเทศหรอืไม่? 

หากเขา้ขา่ย โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน「はい」 (ใช)่และกรอกรายละเอยีดต่อไปนี้ หากไมเ่ขา้ขา่ย โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน

「いいえ」 (ไมใ่ช)่ 

* PEPs ของตา่งประเทศ หมายถงึ ผูท้ีเ่ป็นผูน้ าตา่งประเทศและผูท้ีด่ ารงต าแหน่งส าคัญในรัฐบาลตา่งประเทศ ธนาคารแหง่ชาตขิอง

ตา่งประเทศ หรอืองคก์รส าคัญอืน่ๆ ในต่างประเทศ (รวมถงึผูท้ีเ่คยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในอดตี) หรอืครอบครัวของบคุคลดังกล่าว 

* เฉพาะผูท้ีม่ตี าแหน่งบางต าแหน่ง (หรอืครอบครัวของบคุคลดังกลา่ว) เท่านัน้ทีจ่ะเขา้ข่าย ตัวอยา่งเชน่ ทตูของต่างประเทศหรอื

กรรมการบรษัิทของรัฐของตา่งประเทศ ฯลฯ 

・名義人様と重要な地位を占める方とのご関係  (ความสมัพันธร์ะหวา่งเจา้ของบัญชแีละผูท้ีด่ ารงต าแหน่งส าคัญ): หากผูด้ ารง

ต าแหน่งส าคัญดังกลา่วเป็นเจา้ของบัญช ีโปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน「ご本人」 (เจา้ตัว) หากผูท้ีด่ ารงต าแหน่งส าคัญเป็นบคุคลใน

ครอบครัวของเจา้ของบัญช ี โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ☑ ลงใน「ご家族」  (ครอบครัว)รวมถงึกรอกชือ่และความสมัพันธ ์ (คูส่มรส บดิา

มารดา บุตร ฯลฯ) ของบคุคลดังกลา่ว 

・国名 (ชือ่ประเทศ): โปรดกรอกประเทศทีด่ ารงต าแหน่งส าคัญ 

・職位 (ต าแหน่ง): โปรดกรอกต าแหน่งส าคัญ (ตัวอยา่ง) นายกรัฐมนตร ีเอกอัครราชทตูผูม้อี านาจเต็ม 

・勤務先 (ทีท่ างาน): โปรดกรอกชือ่หน่วยงานทีด่ ารงต าแหน่งส าคัญ (ตัวอย่าง) สถานทตู●●ประจ าประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุมธีรุกรรมกับประเทศ ฯลฯ ทีถ่กูคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิหรอืไม่? (รวมถงึการคาดการณ์ในอนาคต) 

หากคณุมธีรุกรรมกับประเทศ ฯลฯ ทีถู่กคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิ หรอืหากคณุคาดการณ์ทีจ่ะท าธรุกรรมดังกลา่วในอนาคต โปรดใส่

เครือ่งหมาย      ลงใน「はい」  (ใช)่และกรอกรายละเอยีดต่อไปนี้ หากคณุไมไ่ดท้ าหรอืไมไ่ดค้าดการณ์ทีจ่ะท าธรุกรรมดังกล่าวใน

อนาคต โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงใน「いいえ」 (ไมใ่ช)่ 

・該当する経済制裁対象国等 (ประเทศ ฯลฯ ทีถ่กูคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิซึง่เขา้ขา่ย) 

北朝鮮 เกาหลเีหนือ 

イラン อหิร่าน 

キューバ ควิบา 

シリア ซเีรยี 

クリミア地域 ดนิแดนไครเมยี 

その他 อืน่ๆ → โปรดกรอกรายละเอยีดใน (      ) อยา่งชดัเจน 

   

* สามารถตรวจสอบยนืยันประเทศ ฯลฯ ทีถู่กคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิล่าสดุไดจ้ากเว็บไซต ์Japan Post Bank 
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URL: https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html 

・お取引の詳細 (รายละเอยีดของธรุกรรม): โปรดกรอกรายละเอยีดของธรุกรรมอยา่งชดัเจน เชน่ รายละเอยีดและวัตถปุระสงคข์อง

ธรุกรรม ผูท้ีจ่ะท าธรุกรรมดว้ย ฯลฯ 

 

ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืสญัชาตญิีปุ่่ น โปรดกรอกรายการตอ่ไปนี้ 

* ส าหรับผูท้ีม่สีญัชาตญิีปุ่่ นหรอืมสีถานะเป็นผูพ้ านักถาวรพเิศษ คณุไมจ่ าเป็นตอ้งกรอกรายการนี้ 

・国籍 (สญัชาต)ิ: โปรดกรอกสญัชาตขิองเจา้ของบัญช ีส าหรับผูท้ีม่หีลายสญัชาต ิโปรดกรอกสญัชาตทัิง้หมด 

・在留カード情報 (ขอ้มูลบัตรประจ าตัวผูพ้ านัก): หากคุณไดร้ับการออกบัตรประจ าตัวผูพ้ านัก โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงใน「在留カ

ードあり」  (มบัีตรประจ าตัวผูพ้ านัก)และกรอกสถานภาพการพ านัก ฯลฯ ของคุณ หากคุณยังไม่ไดร้ับการออกบัตรประจ าตัวผูพ้ านัก 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงใน「在留カードなし」 (ไมม่บัีตรประจ าตัวผูพ้ านัก) 

・在留資格 (บัตรประจ าตัวผูพ้ านัก): โปรดกรอกสถานภาพการพ านักซึง่ระบุอยู่บนบัตรประจ าตัวผูพ้ านักของคณุ 

  * หากคณุมสีถานภาพการพ านักเป็นผูฝึ้กงานดา้นเทคนคิ โปรดกรอกประเภทของผูฝึ้กงานดา้นเทคนคิ เชน่ 1 号イ、1 号ロ、2 号

イ、2 号ロ ฯลฯ ลงใน (     ) 

・在留期間満了日（西暦）(วันครบก าหนดระยะเวลาพ านัก (ค.ศ.)): โปรดกรอกวันครบก าหนดระยะเวลาพ านักซึง่ระบอุยู่บนบัตร

ประจ าตัวผูพ้ านักของคณุ 

  * หากคุณมสีถานะเป็นผูพ้ านักถาวร ฯลฯ และไมม่กีารจ ากัดระยะเวลาพ านัก คณุไมจ่ าเป็นตอ้งกรอกวันครบก าหนดระยะเวลาพ านัก 

・在留カード番号 (หมายเลขบัตรประจ าตัวผูพ้ านัก): โปรดกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวผูพ้ านัก (ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข

รวมกัน 12 หลัก) ซึง่ระบุอยู่บนบัตรประจ าตัวผูพ้ านัก 

・日本に所在する事務所等で働いていますか。 （自営業、パート・アルバイト含む）(คณุท างานในส านักงาน ฯลฯ ทีตั่ง้อยูใ่นญีปุ่่ น

หรอืไม?่ (รวมถงึธรุกจิสว่นตัว / พนักงานพารท์ไทม ์/ พนักงานชัว่คราว)): หากคณุท างานในส านักงาน ฯลฯ (บรษัิท ส านักงาน รา้นคา้ 

ส านักงานขาย ฯลฯ) ทีตั่ง้อยูใ่นญีปุ่่ น โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงใน「はい」 (ใช)่ หากคุณไมไ่ดท้ างาน โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลง

ใน「いいえ」 (ไมใ่ช)่ 

・以下のいずれかに該当する場合は、☑印をつけてください。 (หากตรงกับขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้ โปรดใสเ่ครือ่งหมาย     ): หากคณุ

มอีาชพีทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ นักการทตู ฯลฯ โปรดใสเ่ครือ่งหมาย      ลงในรายการทีต่รงกับคณุ หากไม่ตรงกับขอ้ใดเลย คณุไม่

จ าเป็นตอ้งกรอก 

外交官・外交官関係者  นักการทตูและบคุลากรทางการทตู 

米軍関係者 บคุลากรทางการทหารของสหรัฐอเมรกิา 

国際連合軍関係者 บคุลากรทางการทหารของสหประชาชาต ิ

 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html
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โปรดตรวจสอบยนืยันวา่ไมม่ขีอ้มลูทีร่ะบุผดิพลาดหรอืตกหล่น ฯลฯ และโปรดกรอกวันทีท่ีค่ณุกรอก หมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถ

ตดิตอ่ไดใ้นระหว่างวัน และลงลายมอืชือ่ 


