
94 Caledonian Road, London N1 9DN   
United Kingdom  
Tel: +44 (0)203 515 8885 Fax: +44 (0)203 515 8899  
E-mail : info@kapookuk.com  
Website : www.kapookuk.com   

Registration Form/ฟอร์มสมัครสมาชิก 
 

Please write clearly use capital letters. If you need advice, please feel free to call Kapook UK. 

กรุณากรอกข้อมลูด้วยตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ หากต้องการค าแนะน ากรุณาติดตอ่เรา 

 
By this signature, I have read and agree to be bound by the conditions printed below. ด้วยลายเช็นด้านบน ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้บริการด้านล่าง  

Conditions  
1. The company may send any message relative to telegraphic transfer in explicit language, code, or cipher and is not to be liable for errors, neglects or 

defaults of any correspondents, sub-agent or other agency.  
2. The Company shall not be liable for any loss or damage due to delay in payment or in giving advice of payment, loss of items in transit or otherwise, 

mutilation, error, omission, interruption or delay in transmission or delivering of any item, letter, telegram or cable or the actions of our correspondent, 
sub agent, or other agency or declared or undeclared war, censorship, blockade, insurrection civil commotion, or any law decree, regulation, control, 
restriction or other act of domestic or of foreign government or other group or groups exercising government powers, whether de jure or de facto, or any 
act or event beyond our control, or from its being misinterpreted upon receipt  

3. Any request for amendment or cancellation has to be made by the applicant\remitter in person upon production of proper identity documents and 
remittance receipts and refund can only be made by the Company upon receipt of its correspondent's effective confirmation of cancellation and at the 
Bank's current buying rate for the currency of the remittance at the time of refund. The Company is entitled to reimbursement from the applicant/remitter 
of the expense so incurred by itself and its correspondents or agent. All cable/postage charges and commission collected are not refundable.  

4. Instruction for stop payment will not be accepted unless the draft is lost, where such instruction is accepted by the Company may make such charges as it 
considers appropriate.  

5. The Company reserves the right to draw this outward remittance on a different place from that specified by the applicant if operational circumstances 
required.  

6. The applicant/remitter is asked to show identify documents if necessary. 

1. First name :  2. Nick name :           
  ชื่อ   ชื่อเลน่    For Official Use Only   
               ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

3. Surname : 
         
               

        

Membership No.   นามสกลุ         
                  

4. Nationality :  5. Occupation :           

  สญัชาติ   อาชีพ           
                   

6. Date of Birth (dd/mm/yyyy) :                

  วนั เดือน ปี เกิด                
                   

7. Current Address :        

I.D. Checked 
     

  ที่อยู่ปัจจบุนั           
                 
                  

8. City :  9. Postcode :   Date : 
  

เมือง 
  

รหสัไปรษณีย์ 
  

              
           

Officer: 10. Contact Number :        

  เบอร์โทรศพัท์                
                  

11. E-mail :                

  อีเมล์                
                 

12. The source of funds is derived from: please tick กรุณาระบแุหลง่ที่มาของเงิน           
  

My savings from my personal income 
    

Saving from my business income 
        

              

  เงินออมจากรายได้ส่วนตวั     เงินจากธุรกิจของข้าพเจ้า         
  

Personal or business loan 
    

Other(Please state) : 
        

              

  เงินกู้ส าหรับสว่นตวั หรือ ธุรกิจ     อื่น ๆ โปรดระบ_ุ__________________________________ 
               

13. Purpose of this remittance วตัถปุระสงค์ในการโอนเงิน         
  

To support my family living expense 
    

For purchase of living accommodation or property       

  เพื่อช่วยคา่ใช้จ่ายของครอบครัวของข้าพเจ้า     ใช้ส าหรับซือ้อสงัหาริมทรัพย์ บ้าน หรือ ที่อยู่อาศยั 
  

For settlement of goods bought 
    

Other(Please state) : 
        

              

  ซือ้ของชิน้ใหญ่ๆ  เช่น รถ ทวี ีวทิยุ    อื่น ๆ โปรดระบ_ุ___________________________________ 
               

14. Requested documents เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก         

  12.1 Identification Document : a copy of passport and UK Visa         
  เอกสารรับรองบคุคล คือ ส าเนาหนงัสือเดนิทางและส าเนาวซีา่ของสหราชอาณาจกัร         

  12.2 A copy of bank statement                
  รายการเงินฝากถอนในบญัชีเงินฝาก                

                 

Signature :     Date :         
รายเช็นเหมือนในหนังสือเดนิทาง     วันที่         

                   


