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(1) 「生年月日」(วนัเดือนปีเกิด) 「国籍」(สญัชาติ) ฯลฯ
(2) 「外国PEPs情報」 (ขอ้มูล PEPs ของต่างประเทศ)
(3) 「ご利用目的」(วตัถปุระสงค์ในการใชง้าน)
(4) 「ご職業」(อาชพี)「事業／業種」(ธุรกิจ / อุตสาหกรรม)
(5) 「ご勤務先・ご就学先」(ท่ีทํางาน / โรงเรยีน) (* โปรดใหค้วามรว่มมอืในการตอบเท่าท่ีคณุจะสะดวกท่ีสดุ)
(6) 「年収・年商」(รายได้ต่อป ี/ ยอดขายต่อป)ี (* โปรดใหค้วามรว่มมอืในการตอบเท่าท่ีคณุจะสะดวกท่ีสดุ)
(7) 「毎月のお取引金額（合計）」(จาํนวนเงินการทําธุรกรรมต่อเดอืน (รวม))「お取引の頻度」 (ความถ่ีในการทําธุรกรรม)
(8) 「お取引の原資」(แหล่งเงินทนุในการทําธุรกรรม)
(9) 「200万円超の現金取引予定」(การคาดการณ์ท่ีจะทําธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านเยน)
(10) 「国際送金の利用予定」(การคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมโอนเงินขา้มประเทศ)
(11) 「経済制裁対象国等との取引」(ธุรกรรมกับประเทศ ฯลฯ ท่ีถกูควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ)

1 โปรดกรอกขอ้มูลปจัจุบนัของลกูค้าเก่ียวกับรายการต่อไปน้ีซึง่แสดงอยูบ่นหนา้จอกรอกคําตอบ

โปรดทราบวา่ในกรณน้ีี ขอ้มูลท่ีคณุได้กรอกไวจ้ะถกูลบ (ขออภัยในความไมส่ะดวก โปรดเขา้สูร่ะบบอีกครัง้และกรอกขอ้มูลใหมตั่ง้แต่ต้น)

1 หลังจากเขา้สูร่ะบบ หากอยูบ่นหนา้จอเดิมเปน็เวลา 20 นาที คณุจะออกจากระบบโดยอัตโนมติัเพื่อเปน็การปกป้องคุ้มครองขอ้มูล

หากคณุไดอ้อกจากระบบเน่ืองจากขอ้ผดิพลาดของระบบ ขอ้มูลท่ีคณุได้กรอกไวจ้ะถกูลบ (ขออภัยในความไมส่ะดวก โปรดเขา้สูร่ะบบอีกครัง้และกรอกขอ้มูลใหมตั่ง้แต่ต้น)

2 โปรดอยา่ใชปุ่้ม "ยอ้นกลับ" หรอืปุม่ "รเีฟรช" ของเบราวเ์ซอร ์เนื่องจากจะทําให้เกิดขอ้ผิดพลาดของระบบ

3 หนา้จอเสรจ็สิน้จะปรากฏขึน้ การตอบเปน็อันเสรจ็สมบูรณ์ ขอขอบคณุสาํหรบัความรว่มมอืของคณุ

* หากคณุต้องการสาํเนาของรายละเอียดคําตอบ โปรดบนัทึกสาํเนาหนา้จอตรวจสอบยนืยนัคําตอบหรอืพมิพภ์าพหนา้จอเบราวเ์ซอรอ์อกมา ฯลฯ

2 โปรดตรวจสอบยนืยนัรายละเอียดท่ีคณุกรอกบนหน้าจอตรวจสอบยนืยนัคําตอบ หากรายละเอียดท่ีกรอกถกูต้อง โปรดกดปุ่ม「回答」(ตอบ)
หากต้องการแก้ไข โปรดคลิกปุม่「戻る」(ยอ้นกลับ) เพื่อกลับไปยงัหนา้จอกรอกคําตอบและแก้ไขรายละเอียดท่ีกรอก

สิง่ท่ีควรระวงัเวลากรอกคําตอบ

(หนา้จอกรอกคําตอบ ①)
กรอกขอ้มูลตัง้แต่ขอ้ (1) - (6)

(หน้าจอกรอกคําตอบ ②)
กรอกขอ้มูลตัง้แต่ขอ้ (7) - (11)

(หนา้จอตรวจสอบยนืยนัคําตอบ)
โปรดตรวจสอบยนืยนัรายละเอียดคําตอบ

(หนา้จอเสรจ็สิน้)
การตอบเสรจ็สมบูรณ์

แนะนาํขอ้มูลเก่ียวกับวธิกีารกรอก 
เวบ็ไซต์แจง้ขอ้มูลของลกูค้า (สาํหรบัลกูค้าบุคคลธรรมดา)
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• สาํหรบัผูท่ี้มสีญัชาติญีปุ่น่หรอืผูพ้าํนกัถาวรพเิศษ โปรดเลือก 「日本国籍　または　外国籍の特別永住者」(ผูท่ี้มสีญัชาติญีปุ่น่หรอืผูพ้าํนกัถาวรพเิศษท่ีไมไ่ดถื้อสญัชาติญีปุ่น่)
• สาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญีปุ่น่ โปรดเลือก 「外国籍（特別永住者を除く）」(ผูท่ี้ไมไ่ดถื้อสญัชาติญีปุ่น่ (ไมร่วมผูพ้าํนกัถาวรพเิศษ)) และเลือกชื่อประเทศจาก

รายการสาํหรบัเลือก (Pull Down)
• หากคณุมบีตัรประจาํตัวผูพ้าํนกั โปรดกรอก ❶ 在留資格 (สถานภาพการพาํนกั) ❷ 在留期間（満了日）(ระยะเวลาพาํนกั (วนัครบกําหนด)) และ 
❸ 在留カード番号 (หมายเลขบตัรประจาํตัวผูพ้าํนกั) (*)

 * สาํหรบันกัการทตู ฯลฯ ซึ่งไมไ่ดร้บัการออกบตัรประจาํตัวผูพ้าํนกั ไมจ่าํเปน็ต้องกรอกหมายเลขบตัรประจาํตัวผูพ้าํนกั

1 โปรดกรอก「生年月日」(วนัเดือนปเีกิด)「国籍」(สญัชาติ) ฯลฯ

โปรดเลือกวนัเดอืนปเีกิดของคณุ

โปรดเลือกสญัชาติของคณุ
* สาํหรบัผูท่ี้มสีญัชาติญ่ีปุน่หรอืผูพ้าํนกัถาวร

พเิศษ โปรดเลือก “สญัชาติญีปุ่น่ หรอื 
ผูพ้าํนกัถาวรพเิศษท่ีไมไ่ดถื้อสญัชาติญีปุ่น่”

[สาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อสญัชาติญ่ีปุน่]

[เฉพาะสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญ่ีปุน่
เท่านัน้]
โปรดเลือกระยะเวลาพาํนกั (วนัครบ
กําหนด) สาํหรบัผูท่ี้มสีถานภาพการ
พาํนกัเปน็ผูพ้าํนักถาวร ฯลฯ และไมม่ี
การจาํกัดระยะเวลาพาํนัก โปรดเลือก 
「無期限」(ไมจ่าํกัด)

[เฉพาะสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญ่ีปุน่
เท่านัน้]
โปรดกรอกหมายเลขบตัรประจาํตัว
ผูพ้าํนกัของคณุ
* สาํหรบันกัการทตู ฯลฯ ซึ่งไมไ่ด้รบัการออก

บตัรประจาํตัวผูพ้าํนกั ไมจ่าํเปน็ต้องกรอก
หมายเลขบตัรประจาํตัวผูพ้าํนกั

[เฉพาะสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญ่ีปุน่เท่านัน้]
หากคณุทํางานในสาํนกังาน ฯลฯ (บรษัิท สาํนักงาน 
รา้นค้า สาํนกังานขาย ฯลฯ) ท่ีตัง้อยูใ่นญีปุ่น่ โปรด
เลือก「はい」(ใช)่ หากคณุไมไ่ดทํ้างาน โปรดเลือก
「いいえ」(ไมใ่ช)่

[เฉพาะสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญ่ีปุน่
เท่านัน้]
สาํหรบัผูท่ี้มอีาชพีท่ีเฉพาะเจาะจง เชน่ 
นักการทตู ฯลฯ โปรดเลือกขอ้ท่ีตรงกับคณุ 
หากไมต่รงกับขอ้ใดเลย คณุไมจ่าํเปน็ต้อง
เลือก

[เฉพาะสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญ่ีปุน่
เท่านัน้]
โปรดเลือกชื่อประเทศจากรายการ
สาํหรบัเลือก (Pull Down)

[เฉพาะสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ด้ถือสญัชาติญ่ีปุน่
เท่านัน้]
โปรดเลือกสถานภาพการพาํนักจาก
รายการสาํหรบัเลือก (Pull Down)

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. โปรดกรอกขอ้มูลปจัจุบนัของลกูค้าเก่ียวกับรายการต่อไปน้ี
ซึง่แสดงอยูบ่นหนา้จอกรอกคําตอบ
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• หากคณุเขา้ขา่ย PEPs ของต่างประเทศ (ผูท่ี้ดาํรงตําแหน่งสาธารณะท่ีสาํคัญในรฐับาลต่างประเทศ ฯลฯ หรอืครอบครวั) โปรดเลือก 「はい」(ใช)่ หากไมเ่ขา้ขา่ย 
โปรดเลือก 「いいえ」(ไมใ่ช)่*

 * PEPs ของต่างประเทศ หมายถึง ผูท่ี้เปน็ผูนํ้าต่างประเทศและผูท่ี้ดาํรงตําแหนง่สาํคัญในรฐับาลต่างประเทศ ธนาคารแหง่ชาติของต่างประเทศ หรอืองค์กรสาํคัญ
อ่ืนๆ ในต่างประเทศ (หรอืครอบครวัของบุคคลดงักล่าว) เฉพาะผูท่ี้มตํีาแหนง่บางตําแหนง่ (หรอืครอบครวัของบุคคลดังกล่าว) เท่านัน้ท่ีจะเขา้ขา่ย ตัวอยา่งเชน่ 
ทตูของต่างประเทศหรอืกรรมการบรษัิทของรฐัของต่างประเทศ ฯลฯ สาํหรบัรายละเอียด โปรดด ู[「外国政府等において重要な地位を占める方」につ
いて (เก่ียวกับ “ผูท่ี้ดาํรงตําแหน่งสาํคัญในรฐับาลต่างประเทศ ฯลฯ”)]

2 โปรดกรอก「外国PEPs情報」 (ขอ้มูล PEPs ของต่างประเทศ)

[ผูท่ี้เขา้ขา่ย PEPs ของต่างประเทศ]

[เฉพาะผูท่ี้เขา้ขา่ย PEPs ของต่างประเทศ
เท่านัน้]
หากผูท่ี้ดาํรงตําแหน่งสาํคัญดังกล่าวเปน็
เจา้ของบญัช ีโปรดเลือก 「ご本人」
(เจา้ตัว)
หากผูท่ี้ดํารงตําแหน่งสาํคัญเปน็บุคคลใน
ครอบครวัของเจา้ของบญัช ีโปรดเลือก
「ご家族」(ครอบครวั) รวมถึงกรอก

ชื่อและเลือก「続柄（配偶者、父母、子
等）」(ความสมัพนัธ ์(คู่สมรส บดิา
มารดา บุตร ฯลฯ)) ของบุคคลดงักล่าว

[เฉพาะผูท่ี้เขา้ขา่ย PEPs ของต่างประเทศ
เท่านัน้]
โปรดกรอกชื่อหนว่ยงานท่ีดาํรงตําแหนง่
สาํคัญ
(ตัวอยา่ง) สถานทตู●●ประจาํประเทศญ่ีปุน่

[เฉพาะผูท่ี้เขา้ขา่ย PEPs ของต่างประเทศ
เท่านัน้]
โปรดกรอกตําแหนง่สาํคัญ
(ตัวอยา่ง) นายกรฐัมนตร ีเอกอัครราชทตู
ผูม้อํีานาจเต็ม

โปรดเลือก 「はい」(ใช)่ หรอื 
「いいえ」(ไมใ่ช)่

[เฉพาะผูท่ี้เขา้ขา่ย PEPs ของต่างประเทศ
เท่านัน้]
โปรดเลือกชื่อประเทศท่ีดาํรงตําแหนง่สาํคัญ
จากรายการสาํหรบัเลือก (Pull Down)
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• โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับวตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรมกับ Japan Post Bank (รวมถึงไปรษณีย)์
「主なご利用目的」(วตัถปุระสงค์หลักในการใชง้าน): โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับคณุ 1 ขอ้
「上記以外のご利用目的」(วตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ในการใชง้านนอกเหนอืจากท่ีระบุขา้งต้น): หากมวีตัถปุระสงค์ในการใชง้านอ่ืนๆ นอกเหนอืจากวตัถปุระสงค์หลัก

ในการใชง้าน โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับคณุ
   ตัวอยา่ง) หาก「主なご利用目的」(วตัถปุระสงค์หลักในการใชง้าน) คือ "เพื่อรบัเงินเดอืน" แต่มกีารใชง้านอ่ืนๆ เชน่ "ชาํระค่าใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั" 

อาทิ หกัเงินเพื่อชาํระค่าสาธารณูปโภคหรอืชาํระค่าใชจ้า่ยบตัรเครดติ ฯลฯ หรอื "เพื่อการออม" เงินทนุสว่นเกิน สาํหรบั「主なご利用目的」
(วตัถปุระสงค์หลักในการใชง้าน) โปรดเลือก 「給与受取／年金受取」(เพื่อรบัเงินเดอืน / รบัเงินบาํนาญ) และสาํหรบั 「上記以外のご利用目
的」(วตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ในการใชง้านนอกเหนือจากท่ีระบุขา้งต้น)  โปรดเลือก「生計費決済」(ชาํระค่าใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั) และ「貯蓄／資産
運用」(เพื่อการออม / การบรหิารทรพัยส์นิ)

3 โปรดกรอก「ご利用目的」(วตัถปุระสงค์ในการใชง้าน)

โปรดเลือกวตัถปุระสงค์หลักในการใชง้าน 
1 ขอ้
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 20 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 20 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้

หากมวีตัถปุระสงค์การใชง้านหลาย
ประการ โปรดเลือกทกุรายการท่ีตรงกับ
คณุจากวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ในการใชง้าน
นอกเหนอืจากท่ีระบุขา้งต้น
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• โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับ「ご職業」(อาชพี) หลักของเจา้ของบญัช ี(เลือกไดห้ลายขอ้)
• โปรดเลือก 「事業／業種」(ธุรกิจ / อุตสาหกรรม) ของท่ีทํางานคณุจากรายการสาํหรบัเลือก (Pull Down) ตามอาชพีท่ีคณุไดเ้ลือก

4 โปรดกรอก 「ご職業」(อาชพี)「事業／業種」(ธุรกิจ / อุตสาหกรรม)

โปรดเลือกอาชพีท่ีตรงกับคณุ 
(สามารถเลือกไดห้ลายขอ้)
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 10 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 10 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้

[สาํหรบัผูท่ี้เขา้ขา่ย 「会社員/団体職員」(พนักงานบรษัิท / พนกังานองค์กร)「会社役員/団体役員」(กรรมการบรษัิท / กรรมการองค์กร)「パート/
アルバイト/派遣社員/契約社員」(พนกังานพารท์ไทม ์/ พนักงานชัว่คราว / พนกังานสญัญาจา้ง)「個人事業主/自営業」(เจา้ของกิจการ / ธุรกิจสว่นตัว)]
* สาํหรบัผูท่ี้มอีาชพีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งต้น จะไมม่กีารแสดงธุรกิจ/อุตสาหกรรม จงึไมจ่าํเป็นต้องกรอก

สาํหรบัผูท่ี้เขา้ขา่ยพนักงานบรษัิท / 
พนกังานองค์กร, กรรมการบรษัิท / 
กรรมการองค์กร, พนกังานพารท์ไทม ์/ 
พนกังานชัว่คราว / พนักงานสญัญาจา้ง, 
เจา้ของกิจการ / ธุรกิจสว่นตัว 
โปรดเลือกธุรกิจ / อุตสาหกรรมหลัก
จากรายการสาํหรบัเลือก (Pull Down) 
(สามารถเลือกไดส้งูสดุไมเ่กิน 3 ขอ้ 
รวมถึงธุรกิจ / อุตสาหกรรมอ่ืนๆ)
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 10 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 10 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้
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• โปรดกรอกขอ้มูลท่ีทํางาน, โรงเรยีน เท่าท่ีคณุจะสะดวกท่ีสดุ

5 โปรดกรอก「ご勤務先・ご就学先」(ท่ีทํางาน / โรงเรยีน)

โปรดกรอกชื่อ / ชื่อรา้นค้าของท่ีทํางาน
ของคณุ (สาํหรบันกัเรยีน นักศึกษา 
โปรดกรอกโรงเรยีน) (สงูสดุไมเ่กิน 
30 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 30 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้
* หากคณุมท่ีีทํางาน ฯลฯ หลายแหง่ โปรดกรอก

ท่ีทํางานหลัก 1 แหง่

โปรดกรอกท่ีอยู ่/ หมายเลขโทรศัพท์ของ
ท่ีทํางานของคณุ (สาํหรบันักเรยีน 
นกัศึกษา โปรดกรอกของโรงเรยีน)
* หากคณุมหีมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข 

โปรดกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง
* ไมจ่าํเป็นต้องกรอกเครื่องหมายขดี (-) ใน

หมายเลขโทรศัพท์

โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับตําแหนง่ใน
ท่ีทํางานของคณุ
(นกัเรยีน นกัศึกษาไมจ่าํเปน็ต้องระบุ)
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 10 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 10 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้

โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับรายละเอียด
ธุรกิจในท่ีทํางานของคณุ (นกัเรยีน 
นกัศึกษาไมจ่าํเปน็ต้องระบุ)
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 10 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 10 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้



7/14

• โปรดกรอก「年収（個人事業主の方は年商）」(รายไดต่้อป ี(หรอืยอดขายต่อปสีาํหรบัเจา้ของกิจการ)) ในปัจจุบนัเท่าท่ีคณุจะสะดวกท่ีสดุ
 * นอกจากเงินเดือนและเงินบาํนาญแล้ว ยงัรวมรายได้จากค่าเชา่หอ้ง ค่าเชา่บา้น ฯลฯ ดว้ย
 * หากเจา้ของบญัชไีมม่รีายได้เป็นของตนเอง โปรดเลือก「0～100万円以下」(ตัง้แต่ 0 เยน ถึงไมเ่กิน 1 ล้านเยน)

6 โปรดกรอก 「年収・年商」(รายได้ต่อป ี/ ยอดขายต่อป)ี

โปรดเลือก「年収（個人事業主の方
は年商）」(รายได้ต่อป ี(หรอืยอดขาย
ต่อปสีาํหรบัเจา้ของกิจการ)) ในปัจจุบนั
ของคณุ
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• โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับจาํนวนเงินการทําธุรกรรม (ฝากเงิน ชาํระเงิน โอนเงิน หกัเงิน ฯลฯ) และความถ่ีในการทําธุรกรรมท่ีคณุคาดการณ์
 * ไมร่วมการฝากและถอนเงินท่ีมมูีลค่าสงูซึ่งเกิดขึ้นเปน็บางครัง้ เชน่ สาํหรบัซื้อรถหรอืบา้น ฯลฯ
 * หากจาํนวนเงินหรอืความถ่ีแตกต่างกันอยา่งมากในแต่ละเดือน โปรดตอบด้วยค่าเฉล่ีย

[ตัวอยา่งของ「毎月のお取引金額（合計）」(จาํนวนเงินการทําธุรกรรมต่อเดอืน (รวม))]
หากมกีารฝากเงินเดือนเดือนละ 2 แสนเยน และชาํระเงิน 1 แสนเยนเพื่อเปน็การชาํระค่าใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั จาํนวนเงินการทําธุรกรรมจะเท่ากับ 3 แสนเยน 
จงึตรงกับ「10万円超～ 50万円以下」(มากกวา่ 1 แสนเยน แต่ไมเ่กิน 5 แสนเยน)

[ตัวอยา่งของ「お取引の頻度」 (ความถ่ีในการทําธุรกรรม)]
หากคณุถอนเงินจากตู้ ATM จาํนวน 2 ครัง้ภายใน 1 สปัดาหแ์ละหกัเงิน 1 ครัง้ จะตรงกับ「週に3回以上」(ไมต่ํ่ากวา่ 3 ครัง้ต่อสปัดาห)์

7 โปรดกรอก「毎月のお取引金額（合計）」(จาํนวนเงินการทําธุรกรรมต่อเดอืน (รวม))「お取引の頻度」 (ความถ่ีในการทําธุรกรรม)

โปรดเลือกจาํนวนเงินการทําธุรกรรม
ต่อเดอืน (รวม) ของคณุ

โปรดเลือกความถ่ีในการทําธุรกรรมของ
คณุ
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• โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับ「原資」(แหล่งเงินทนุ) หลักในการทําธุรกรรมดว้ยบญัช ีJapan Post Bank (แหล่งท่ีมาของเงินทนุในการทําธุรกรรม แหล่งเงินทนุหลักท่ี
ฝากเงินเขา้ในบญัช)ี (เลือกไดห้ลายขอ้)

8 โปรดกรอก 「お取引の原資」(แหล่งเงินทนุในการทําธุรกรรม)

โปรดเลือกแหล่งเงินทนุในการทําธุรกรรม
ของคณุ (สามารถเลือกไดห้ลายขอ้)
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 20 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 20 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้
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• หากคณุทําธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านเยน หรอืหากคณุคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมดงักล่าวในอนาคตดว้ยบญัช ีJapan Post Bank โปรดเลือก「はい」(ใช)่ และกรอก
รายละเอียดต่อไปนี ้หากคณุไมไ่ด้ทําและไมไ่ด้คาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมดงักล่าวในอนาคต โปรดเลือก「いいえ」(ไมใ่ช)่

 * ธุรกรรมเงินสด หมายถึง ธุรกรรมต่างๆ เชน่ การฝากเงินสดเขา้บญัชท่ีีตู้ ATM หรอืหนา้เคานเ์ตอร ์และการถอนเงินสดออกจากบญัช ีฯลฯ หากคณุทําธุรกรรม
ดงักล่าว เชน่ ฝากเงินสดท่ีตู้ ATM ในวนัเดยีวกันและยอดรวมเกิน 2 ล้านเยน โปรดเลือก「はい」(ใช)่ (ไมร่วมการหกัเงินจากบญัชหีรอืการโอนเงินจากบญัช)ี

 * เวลาท่ีทําธุรกรรมจรงิ ธนาคารอาจขอตรวจสอบยนืยนัเหตผุลของธุรกรรม แหล่งเงินทนุในการทําธุรกรรม ฯลฯ อีกครัง้

9 โปรดกรอก 「200万円超の現金取引予定」(การคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านเยน)

โปรดเลือก 「はい」(ใช)่ หรอื 「いい
え」(ไมใ่ช)่

[สาํหรบัผูท่ี้เขา้ขา่ย “ใช”่ ในคําถามท่ีวา่คาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านเยนหรอืไม]่

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรม
เงินสดเกิน 2 ล้านเยนเท่านัน้]
โปรดกรอกแหล่งท่ีมาและวตัถปุระสงค์
ของการใชเ้งินทนุ รวมถึงเหตผุลท่ีต้องใช้
เงินสด (รายละเอียดท่ีชดัเจนของธุรกรรม) 
(สงูสดุไมเ่กิน 30 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 30 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะทํา
ธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านเยนเท่านัน้]
โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับความถ่ีใน
การทําธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านเยน
ของคณุ

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรม
เงินสดเกิน 2 ล้านเยนเท่านัน้]
โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับจาํนวนเงินต่อ 
1 ครัง้ในการทําธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้าน
เยนของคณุ
* หากจาํนวนเงินการทําธุรกรรมแตกต่างกันอยา่ง

มากในแต่ละธุรกรรม โปรดตอบดว้ยค่าเฉล่ีย
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• หากคณุทําธุรกรรมโอนเงินขา้มประเทศ (ธุรกรรมโอนเงินกับต่างประเทศ) หรอืหากคณุคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมดงักล่าวในอนาคตดว้ยบญัช ีJapan Post Bank 
โปรดเลือก「はい」(ใช)่ และกรอกรายละเอียดต่อไปน้ี หากคณุไมไ่ดทํ้าและไมไ่ดค้าดการณท่ี์จะทําธุรกรรมดงักล่าวในอนาคต โปรดเลือก「いいえ」(ไมใ่ช)่

 * สาํหรบัการโอนเงินขา้มประเทศ โปรดตอบหากคณุจะใชบ้รกิารไมว่า่จะใชบ้รกิารหนา้เคาน์เตอรห์รอืใชบ้รกิาร Japan Post Direct โดยไมเ่ก่ียวขอ้งกับจาํนวนเงิน
ท่ีคณุคาดการณว์า่จะทําธุรกรรม

 * เวลาท่ีทําธุรกรรมจรงิ ธนาคารอาจขอตรวจสอบยนืยนัวตัถปุระสงค์ในการโอนเงิน แหล่งเงินทนุในการทําธุรกรรม ฯลฯ อีกครัง้

10 โปรดกรอก「国際送金の利用予定」(การคาดการณ์ท่ีจะทําธุรกรรมโอนเงินขา้มประเทศ)

โปรดเลือก 「はい」(ใช)่ หรอื 「いい
え」(ไมใ่ช)่

[สาํหรบัผูท่ี้เขา้ขา่ย “ใช”่ ในคําถามท่ีวา่คาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมโอนเงินขา้มประเทศหรอืไม]่

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะโอนเงิน
ขา้มประเทศเท่านัน้]
โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับวตัถปุระสงค์
ในการโอนเงินขา้มประเทศ (กรณท่ีี
โอนออก กรณีท่ีรบัโอน) ของคณุ 
(เลือกไดห้ลายขอ้)
หากคณุเลือก 「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดกรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
(สงูสดุไมเ่กิน 20 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 20 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะโอนเงิน
ขา้มประเทศเท่านัน้]
โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับความถ่ีใน
การโอนเงินขา้มประเทศของคณุ

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะโอนเงิน
ขา้มประเทศเท่านัน้]
โปรดเลือกรายการท่ีตรงกับจาํนวนเงิน
ต่อ 1 ครัง้ในการโอนเงินขา้มประเทศ
ของคณุ
* หากจาํนวนเงินการทําธุรกรรมแตกต่างกันอยา่ง

มากในแต่ละธุรกรรม โปรดตอบดว้ยค่าเฉล่ีย

[เฉพาะผูท่ี้มกีารคาดการณท่ี์จะโอนเงิน
ขา้มประเทศเท่านัน้]
โปรดเลือกชื่อประเทศ ฯลฯ ท่ีตรงกับ
ประเทศ ฯลฯ ของผูท่ี้จะทําธุรกรรมดว้ย
ในการโอนเงินขา้มประเทศของคณุ 
(เลือกไดห้ลายขอ้)
หากคณุเลือก「その他」(อ่ืนๆ) 
โปรดเลือกชื่อประเทศจากรายการ
สาํหรบัเลือก (Pull Down)
* หากมปีระเทศ ฯลฯ ของผูท่ี้จะทําธุรกรรม

ด้วยในคําตอบ "อ่ืนๆ" หลายแหง่ โปรดเลือก
ประเทศ ฯลฯ ของผูท่ี้จะทําธุรกรรมด้วย
เป็นหลัก 1 ประเทศ
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• หากคณุมธุีรกรรมกับประเทศ / ดนิแดน ฯลฯ ท่ีถกูกําหนดใหเ้ปน็ประเทศ / ดนิแดนท่ีถกูควํ่าบาตรภายใต้กฎหมายการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการค้าระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงกฎระเบยีบของสาํนกังานควบคมุสนิทรพัยต่์างประเทศ (Office of Foreign Assets Control / OFAC) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ฯลฯ (ประเทศ ฯลฯ ท่ี
ถกูควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ) หรอืหากคาดการณท่ี์จะทําธุรกรรมดังกล่าวในอนาคต โปรดเลือก 「はい」(ใช)่ หากคณุไมม่แีละไมไ่ดค้าดการณ์ท่ีจะทําธุรกรรมดงักล่าวใน
อนาคต โปรดเลือก「いいえ」(ไมใ่ช)่

 * สามารถตรวจสอบประเทศ ฯลฯ ท่ีถกูควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจล่าสดุไดจ้ากเวบ็ไซต์ Japan Post Bank
 * เวลาท่ีทําธุรกรรมจรงิ ธนาคารอาจขอตรวจสอบยนืยนัเหตผุลของธุรกรรม แหล่งเงินทนุในการทําธุรกรรม ฯลฯ อีกครัง้

11 โปรดกรอก「経済制裁対象国等との取引」(ธุรกรรมกับประเทศ ฯลฯ ท่ีถกูควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ)

โปรดเลือก「はい」(ใช)่ หรอื「いい
え」(ไมใ่ช)่

[สาํหรบัผูท่ี้เขา้ขา่ย “ใช”่ ในคําถามท่ีวา่มธุีรกรรมกับประเทศ ฯลฯ ท่ีถกูควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจหรอืไม]่

[เฉพาะผูท่ี้มธุีรกรรมกับประเทศ ฯลฯ ท่ี
ถกูควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจเท่านัน้]
โปรดเลือกประเทศ ฯลฯ ท่ีถกูควํ่าบาตร
ทางเศรษฐกิจท่ีตรงกับคณุ หากคณุ
เลือก「その他」(อ่ืนๆ) โปรดกรอก
ชื่อประเทศ ฯลฯ อยา่งชดัเจน (สงูสดุ
ไมเ่กิน 30 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 30 ตัวอักษร โปรดกรอก

เพยีงภายในขอบเขตท่ีสามารถกรอกได้

[เฉพาะผูท่ี้มธุีรกรรมกับประเทศ ฯลฯ ท่ีถกูควํ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจเท่านัน้]
โปรดกรอกรายละเอียดของธุรกรรมอยา่งชดัเจน เชน่ 
รายละเอียดและวตัถปุระสงค์ของธุรกรรม ผูท่ี้จะทําธุรกรรม
ดว้ย ฯลฯ (สงูสดุไมเ่กิน 40 ตัวอักษร)
* หากมคีวามยาวเกิน 40 ตัวอักษร โปรดกรอกเพยีงภายในขอบเขตท่ี

สามารถกรอกได้
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• หนา้จอจะแสดงรายละเอียดท่ีคณุตอบ โปรดตรวจสอบยนืยนัรายละเอียดท่ีคณุกรอก หากรายละเอียดถกูต้อง โปรดกดปุม่「回答」(ตอบ)
• หากต้องการแก้ไข โปรดคลิกปุม่「戻る」(ยอ้นกลับ) บนหน้าจอเพื่อกลับไปยงัหนา้จอกรอกคําตอบและแก้ไขรายละเอียดท่ีกรอก
 * โปรดอยา่ใชปุ้ม่ "ยอ้นกลับ" ของเบราวเ์ซอรเ์พื่อยอ้นกลับ เน่ืองจากรายละเอียดท่ีคณุกรอกไวจ้ะถกูลบ
• หลังจากกดปุม่ตอบ คณุจะไมส่ามารถเขา้สูร่ะบบไดอี้ก รวมถึงไมส่ามารถดรูายละเอียดท่ีคณุตอบได ้หากคณุต้องการสาํเนา โปรดบนัทึกสาํเนาหนา้จอตรวจสอบยนืยนั

คําตอบหรอืพมิพภ์าพหน้าจอเบราวเ์ซอรอ์อกมา ฯลฯ

２．โปรดตรวจสอบยนืยนัรายละเอียดท่ีคณุกรอกบนหนา้จอตรวจสอบยนืยนัคําตอบ
หากรายละเอียดท่ีกรอกถกูต้อง โปรดกดปุ่ม「回答」(ตอบ)

โปรดตรวจสอบยนืยนัรายละเอียดท่ีคณุ
กรอก หากรายละเอียดท่ีคณุกรอก
ถกูต้อง โปรดกดปุม่「回答」(ตอบ)
หากต้องการแก้ไข โปรดคลิกปุม่「戻る」
(ยอ้นกลับ) บนหนา้จอเพื่อกลับไปยงั
หนา้จอกรอกคําตอบและแก้ไขรายละเอียด
ท่ีกรอก
* โปรดอยา่ใชปุ้ม่ "ยอ้นกลับ" ของเบราวเ์ซอร ์

เนื่องจากจะทําใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดของระบบ 
(หากเกิดขอ้ผดิพลาดของระบบ รายละเอียด
ท่ีคณุกรอกไวจ้ะถกูลบ)

* หลังจากกดปุม่「回答」(ตอบ) คณุจะไมส่ามารถเขา้สูร่ะบบได้อีก รวมถึงไมส่ามารถดรูายละเอียดท่ีคณุ
ตอบได้ หากคณุต้องการสาํเนา โปรดบนัทึกสาํเนาหนา้จอตรวจสอบยนืยนัคําตอบหรอืพมิพภ์าพหนา้จอ
เบราวเ์ซอรอ์อกมา ฯลฯ
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3. หนา้จอเสรจ็สิน้จะปรากฏขึน้ การตอบเปน็อันเสรจ็สมบูรณ ์
ขอขอบคณุสาํหรบัความรว่มมอืของคณุ


