เอกสารประกอบประเภทบุคคล / นิ ติบคุ คล
สำเนำเอกสำรแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินกำรโดยทัวไปที
่
น่ ำส่งให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกฯ”) อำจปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จำเป็ นต่อกำรให้บริกำรของศูนย์รบั
ฝำกฯ และศูนย์รบั ฝำกฯ ไม่มคี วำมประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำว ดังนัน้ เจ้ำของเอกสำรสำมำรถ
ดำเนินกำรขีดฆ่ำเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำวก่อนนำส่งเอกสำรแสดงตนทีป่ รำกฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ควำมอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดำเนินกำรเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำว ศูนย์
รับฝำกฯ จะถือว่ำท่ำนได้ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำว
นอกจำกนี้สำหรับกรณีดำเนินกำรพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ) ซึง่ ต้องนำส่งข้อมูล
เพิม่ เติมทีอ่ ำจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่ำวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วำมจำเป็ นต่อกำร
ให้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกฯ ดังนัน้ กำรไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่ำวจึงอำจทำให้ศนู ย์รบั ฝำกฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนได้
และในกำรนำส่งข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่ำว ท่ำนได้ตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝำกฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว
นัน้ เพื่อกำรให้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกฯ
ประเภทบุคคล / นิ ติบุคคล
รายละเอียด
เอกสารแสดงตน กรณี บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย
บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดย
 บุคคลธรรมดำ
เจ้ำของบัตร
1. สำเนำสูตบิ ตั รของผูเ้ ยำว์ หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนทีป่ รำกฏชือ่ ผูเ้ ยำว์ ลงลำยมือชื่อรับรอง
 ผูเ้ ยำว์
ควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
2. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำของผูเ้ ทนโดยชอบธรรม ลงลำยมือชื่อรับรอง
ควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
3. สำเนำคำสังศำลหรื
่
อใบสำคัญกำรหย่ำทีแ่ สดงว่ำเป็ นผูป้ กครอง ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูป้ กครอง (ถ้ำมี)
บุคคลธรรมดา สัญชาติ อื่น ที่มิใช่สญ
ั ชาติ ไทย
 สัญชำติอ่นื

ใบต่ำงด้ำว / หนังสือเดินทำง ฉบับจริงและสำเนำ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร

เอกสารแสดงตน กรณี ยื่นสาเนาคาพิ พากษาศาลหรือคาสังศาล
่
(คำสังศำลที
่
อ่ อกโดยศำลไทย)
 เสียชีวติ

1. สำเนำใบมรณบัตรของผูเ้ สียชิวติ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำร
โดยผูจ้ ดั กำรมรดก
2. สำเนำคำสังศำลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั กำรมรดกหรือคำสังศำลจั
่
ดกำรมรดก ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำลรับรอง
ไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูจ้ ดั กำรมรดก
3. สำเนำหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำลรับรองไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูจ้ ดั กำรมรดก
4. เอกสำรแสดงตนของผูจ้ ดั กำรมรดกตำมประเภทของบุคคล

ประเภทบุคคล / นิ ติบุคคล

รายละเอียด

 บุคคลสำบสูญ

1. สำเนำคำสังศำลให้
่
เป็ นคนสำบสูญและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรมรดก ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำลรับรองไม่เกิน
1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูจ้ ดั กำรมรดก
2. สำเนำหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำลรับรองไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูจ้ ดั กำรมรดก
3. เอกสำรแสดงตนของผูจ้ ดั กำรมรดกตำมประเภทของบุคคล

 คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

1. สำเนำคำสังศำลที
่
ส่ งให้
ั ่ เป็ นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถและแต่งตัง้ ผูพ้ ทิ กั ษ์ ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำล
รับรองไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูพ้ ทิ กั ษ์
2. สำเนำหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำลรับรองไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูพ้ ทิ กั ษ์
3. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำของผูพ้ ทิ กั ษ์ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูพ้ ทิ กั ษ์

 คนไร้ควำมสำมำรถ

1. สำเนำคำสังศำลที
่
ส่ งให้
ั ่ เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถและแต่งตัง้ ผูอ้ นุบำล ทีศ่ ำลรับรองเอกสำร
ไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูอ้ นุบำล
2. สำเนำหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ ทีเ่ จ้ำหน้ำทีศ่ ำลรับรองไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูอ้ นุบำล
3. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำของผูอ้ นุบำล ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
ของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของคนไร้ควำมสำมำรถ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของ
สำเนำเอกสำรโดยผูอ้ นุบำล

เอกสารแสดงตน กรณี บุคคลพิ เศษ
1. สำเนำหนังสือจัดตัง้ คณะบุคคล และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรคณะบุคคล ลงลำยมือชื่อรับรอง ควำม
 คณะบุคคล
ถูกต้องของสำเนำเอกสำร โดยผูจ้ ดั กำรคณะบุคคล
2. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำของผูจ้ ดั กำรคณะบุคคล ลงลำยมือชื่อรับรอง
ควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของหุน้ ส่วนทุกคน ลงลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
4. สำเนำบัตรประจำตัวผูเ้ สียภำษีของคณะบุคคล ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยผูจ้ ดั กำรคณะบุคคล
 ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญทีม่ ใิ ช่
นิตบิ ุคคล (ไม่ได้จด
ทะเบียน)

1. สำเนำหนังสือจัดตัง้ ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ ลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูจ้ ดั กำรห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
2. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำของผูจ้ ดั กำรห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของหุน้ ส่วนทุกคน ลงลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยเจ้ำของบัตร

ประเภทบุคคล / นิ ติบุคคล

รายละเอียด
4. สำเนำบัตรประจำตัวผูเ้ สียภำษีของห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผูจ้ ดั กำรห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ

 กองทุนส่วนบุคคล

1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูถ้ อื หลักทรัพย์ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของ
สำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดำ หรือสำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนบริษทั ทีร่ บั รองไม่เกิน 1 ปี พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์เป็ นนิตบิ ุคคล
2. สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ อื หลักทรัพย์ทม่ี อบอำนำจให้บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
(บลจ.) เป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุนส่วนบุคคล
3. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั ของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน (บลจ.)
ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
(บลจ.) ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
5. สำเนำหนังสือมอบอำนำจแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ (ถ้ำมี)
6. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั ของผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี (ถ้ำมี)
7. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมของผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ ลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร (ถ้ำมี)
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจ

 พระภิกษุ

1. หนังสือสุทธิประจำตัวสำหรับภิกษุ (ตัวจริง) และสำเนำถ่ำยเอกสำรทุกหน้ำพร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนหรือสำเนำทะเบียนรำษฎร์ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร
3. สำเนำเอกสำรแสดงกำรเลื่อนสมณศักดิ ์ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำร
โดยเจ้ำของเอกสำร (ถ้ำมี)

เอกสารแสดงตน กรณี นิติบุคคล
นิ ติบุคคล สัญชาติ ไทย (ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย)
1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน ทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี
 บริษทั จำกัด
ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล
 บริษทั มหำชน จำกัด
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงของผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชือ่
ผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร
 ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญนิติ
บุคคล
 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด

1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน ทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี
ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของ
สำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร

ประเภทบุคคล / นิ ติบุคคล

รายละเอียด

 สมำคม

1. สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมำคม
2. สำเนำหนังสือแต่งตัง้ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนสมำคม
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนสมำคม
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมแทนสมำคม

 มูลนิธิ

1. สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนมูลนิธิ
2. สำเนำหนังสือแต่งตัง้ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนมูลนิธิ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนมูลนิธิ
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมแทนมูลนิธิ

 กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

1. สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
2. สำนำหนังสือมอบอำนำจแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทุน
3. สำเนำเอกสำรของผูจ้ ดั กำรกองทุน
กรณีมกี ำรมอบอำนำจแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ ต้องแสดงเอกสำรเพิม่ เติม
1. สำเนำหนังสือมอบอำนำจของผูจ้ ดั กำรกองทุน ทีไ่ ด้แต่งตัง้ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ
2. สำเนำเอกสำรของผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์สนิ
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม

 กองทุนรวม

1. สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนกองทุนรวม
2. สำนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน (บลจ.) ทีอ่ อก
โดยกระทรวงพำณิชย์ ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทน บลจ.
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้นลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม

 วัด

1. สำเนำหนังสืออนุญำตให้สร้ำงวัดของกรมกำรศำสนำ หรือสำเนำหลักฐำนกำรได้รบั พระรำชทำน
วิสงุ คำมสีมำ
2. สำเนำหลักฐำนกำรแต่งตัง้ เจ้ำอำวำส
3. สำเนำหนังสือสุทธิประจำตัวสำหรับภิกษุของเจ้ำอำวำส ถ่ำยเอกสำรทุกหน้ำพร้อมลงลำยมือชือ่
รับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร
4. สำเนำหลักฐำนกำรเลื่อนสมณศักดิเจ้์ ำอำวำส (ถ้ำมี)
5. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำอำวำส

ประเภทบุคคล / นิ ติบุคคล

รายละเอียด

 มัสยิด

1. สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนจัดตัง้ มัสยิด (แบบ ม.อ.3)
2. สำเนำทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
3. สำเนำหนังสือแต่งตัง้ กรรมกำรมัสยิด
4. สำเนำประกำศฯ แต่งตัง้ อิหม่ำม คอเต็บ และบิหลัน่
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนมัสยิด ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร
6. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม

 คริสต์จกั ร

1. สำเนำกำรจดทะเบียนคริสต์จกั ร
2. สำเนำหนังสือแต่งตัง้ ผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนคริสต์จกั ร
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนคริสต์จกั ร
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม

 หน่วยงำนรัฐ

1. สำเนำหนังสือจัดตัง้ หน่วยงำนรัฐ
2. สำเนำหนังสือแต่งตัง้ ผูม้ อี ำนำจลงนำม
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร ของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนหน่วยงำนรัฐ
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
- สำเนำเอกสำรข้ำงต้น ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม

นิ ติบุคคลสัญชาติ อื่น (นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยแห่งประเทศอื่น)
 สัญชำติอ่นื

1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทีม่ อี ำนำจของประเทศ
ซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ ำเนำ
2. สำเนำหนังสือรับรองรำยชื่อกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไข
หรืออำนำจในกำรลงนำมผูกพันและทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ซง่ึ ออกโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้
หรือหน่วยงำนรำชกำรทีม่ อี ำนำจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ ำเนำ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
นิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองควำมถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำร
กรณีเอกสำรได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้องในต่ำงประเทศ ต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. ให้เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำว
ได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้องทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรอง
ควำมถูกต้องของเอกสำรดังกล่ำว
2. ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรอง
ควำมถูกต้องทำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
หรือหน่วยงำนอื่นใดทีไ่ ด้ดำเนินกำรตำม (1)
 กำรรับรองเอกสำรต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคำขอต่อนำยทะเบียน
 เอกสำรทีจ่ ดั ทำขึน้ เป็ นภำษำต่ำงประเทศนอกเหนือจำกภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำ
คำแปลอย่ำงน้อยเป็ นภำษำอังกฤษ

ประเภทบุคคล / นิ ติบุคคล

รายละเอียด

 นิตบิ ุคคล ทีป่ ระกอบธุรกิจ 1. สำเนำหนังสือรับรองข้อควำมทีน่ ำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ตำม พระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542
ตำมมำตรำ 17 แห่ง
2. สำเนำหน้งสือเดินทำงของผูร้ บั ผิดชอบดำเนินกิจกำรในประเทศไทย สำเนำเอกสำรข้ำงต้น
พระรำชบัญญัตกิ ำร
ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม
ประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542
เอกสารแสดงตน กรณี ดาเนิ นการพิ เศษ
 พิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำร
ลงลำยมือชื่อ

1. ใบรับรองแพทย์ อำยุไม่เกิน 1 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อก โดยใบรับรองแพทย์ ต้องระบุ
- สำเหตุทล่ี งลำยมือชื่อไม่ได้
- กำรรับรองสติสมั ปชัญญะสมบูณณ์ดี
2. บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำของผูถ้ อื หลักทรัพย์รบั รองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือและพยำน 2 ท่ำน ลงลำยมือชื่อกำกับลำยนิ้วมือ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูท้ ไ่ี ด้ลงลำยมือชื่อเป็ นพยำนทัง้ 2 ท่ำน

 บริษทั มหำชนจำกัด หรือ
นิตบิ ุคคลทีเ่ ลิกกิจกำร

1. สำนำหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษทั ทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่ี
ระบุช่อื ผูช้ ำระบัญชีบริษทั ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยผูช้ ำระบัญชี
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูช้ ำระบัญชี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของ
สำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของบัตร

 ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญนิติ
บุคคล หรือ ห้ำงหุน้ ส่วน
จำกัด หรือ บริษทั จำกัดที่
เลิกกิจกำร

1. สำเนำหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีหำ้ งหุน้ ส่วน / บริษทั ทีอ่ อกโดยกระทรวง
พำณิชย์ซง่ึ ระบุช่อื ผูช้ ำระบัญชีหำ้ งหุน้ ส่วน / บริษทั ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ลงลำยมือชื่อรับรอง
ควำมถูกต้องของสำเนำเอกสำรโดยผูช้ ำระบัญชี
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูช้ ำระบัญชี ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
เอกสำรโดยเจ้ำของบัตร

หมำยเหตุ 1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มำติดต่อด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง โดยไม่ตอ้ งยื่นฉบับสำเนำ
2 โปรดตรวจสอบรำยละเอียดเอกสำรแสดงตนตำมด้ำนหลังแบบคำขอฯ ของแต่ละประเภทธุรกรรม
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว หมำยควำมถึง ข้อมูลทีม่ คี วำมหมำยตำมที่ มำตรำ 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศำสนำ หมู่เลือด เป็ นต้น
4. ศูนย์รบั ฝำกฯ จะพิจำรณำเอกสำรข้ำงต้น เมื่อได้รบั เอกสำรทีค่ รบถ้วนและปรำกฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภำพถ่ำย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีช่ ดั เจน หรือกำรลงลำยมือชื่อชัดเจน เป็ นต้น
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