
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                        

                                                                                                                                   

Highly Confidential 

เรยีน นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์โปรดด าเนินการลงทะเบยีนการโอนหลกัทรพัย ์โดยมขีอ้มลูการโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ดงันี้  
ข้อมูลผูโ้อนหลกัทรพัย ์    

           

ข้อมูลผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์                                                                                                                                                               

                                                   

    

 
      ขา้พเจา้                                 
โทรศพัท ์         อเีมล           
มคีวามประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์ 
  ชื่อหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทนุรวม                
  จ านวนหลกัทรพัยท์ีโ่อน จ านวน        หุน้/หน่วย 
     จ านวนหุน้ (ตวัอกัษร)                 หุน้/หน่วย  
ใหก้บัผูร้บัโอนหลกัทรพัยต์ามขอ้มลูผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์
ผูโ้อนตอ้งสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลกัทรพัยต่์อนายทะเบยีนได ้ทัง้นี้ หากผูโ้อนไมส่ามารถแสดงเจตนาดงักล่าวได ้นายทะเบยีนอาจขอใหผู้โ้อนแสดง
หลกัฐานเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนัความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรบัรองแพทย์  ซึง่รบัรองว่าผูโ้อนมสีตสิมัปชญัญะครบถว้นบรบิรูณ์ (ใบรบัรองแพทยม์อีายุ
ไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีอ่อก)  

 
 ชื่อผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์             
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล  เลขที ่         
สญัชาต ิ      อาชพี     *ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัสง่เอกสาร    
                
รหสัไปรษณีย ์    โทรศพัทบ์า้น                                     โทรศพัทท์ีท่ างาน                                                                                               
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                           อเีมล                                                               
 กรณีหลกัทรพัยท์ีร่บัโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มคีวามประสงคใ์หน้ายทะเบยีนหลกัทรพัย ์   
      หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย       ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

  หมายเหตุ *กรณที่านเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยค์รัง้แรก ทีอ่ยู่ขา้งตน้จะเป็นทีอ่ยู่หลกัทีใ่ชใ้นการจดัส่งใบมอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงที ่
                 อยู่เดยีว 
โปรดตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ                                       
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)    
      1..พลเมอืงอเมรกินัหรอืเกดิในสหรฐัอเมรกิา                                                                    ใช่       ไมใ่ช่  
      2. มสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                                              ใช่       ไม่ใช่                      
      3. มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                             ใช่       ไม่ใช่   
ส ำหรบันิติบคุคล  
      1. เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)         ใช่       ไมใ่ช่               
      2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA (ระบุประเภท  PFFI   RDCFFI)       ใช่       ไมใ่ช่             
          (หาก“ใช่”กรุณากรอกหมายเลขGIIN  ...) 
      3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม       ใช ่       ไมใ่ช ่      
          หรอืมทีรพัยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  (หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)          
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ลงชื่อ       ผูโ้อน           ลงชื่อ       ผูร้บัโอน   
      (      )                         (      )  
 

กรณีผู้โอน และ/หรือ ผู้รบัโอนหลกัทรพัย ์ไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องลงลำยมือช่ือในช่องผู้มอบอ ำนำจด้ำนล่ำง เพ่ิมเติม   
 
   ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้                                                              ด าเนินการ ยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้   
 

  
                         ลงชื่อ                                                                           ผูโ้อน / ผูม้อบอ านาจ 
                               (                                                                           ) 

 
 
 

                         ลงชื่อ                                                                           ผูร้บัโอน / ผูม้อบอ านาจ 
                               (                                                            ) 

 
 

                         ลงชื่อ                                                                           ผูร้บัมอบอ านาจ 
                                (                                                                          ) โทรศพัท์                                              .                                

 
 

  
 ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี  
วนัที่                  เลขทีร่ายการ                    ผูต้รวจรบั                  ได้ตรวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิแลว้  ลงชือ่                                     

          ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัว่า  
        ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้แลว้เหน็ว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของขา้พเจา้ทกุประการ กรณีทีข่า้พเจา้ด าเนินการรบัโอนหลกัทรพัย์ที่
ไมเ่ขา้เงื่อนไขการยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้มว่่ากรณีใด ๆ ซึง่รวมถงึการขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขา้พเจา้รบัทราบว่าอาจมภีาระภาษอีนัเนื่องจากการ
กระท าดงักล่าว ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”)อาจ
เปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากฯ ในการขอเรยีกดูขอ้มลูดงักล่าวได้ 
        ทัง้นี้ หากขอ้มูลในทะเบียนผู้ถือหลกัทรพัย์กลางของขา้พเจ้าไม่ตรงกบัขอ้มูลที่ระบุขา้งต้น ขา้พเจ้าตกลงให้ศูนย์รบัฝากฯ ใช้ขอ้มูลของขา้พเจ้าในทะเบียนผู้ถือ
หลกัทรพัยก์ลางเป็นขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยข์องบรษิทักองทนุรวมนี้ หากศนูยร์บัฝากฯ  ยงัไมม่ขีอ้มลูของขา้พเจา้ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยก์ลาง ขา้พเจา้ตกลงให้
ศนูยร์บัฝากฯ ใชข้อ้มลูทีร่ะบุขา้งตน้เป็นขอ้มลูของขา้พเจา้ทัง้ในบรษิทักองทนุรวมนี้ และในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยก์ลางต่อไป ทัง้นี้จนกว่าขา้พเจา้จะขอแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าว
ต่อศนูยร์บัฝากฯ 
        ทัง้นี้ ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของขา้พเจ้าที่ระบุใน
แบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีทีศ่นูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลา
ทีศ่นูยร์บัฝากฯ ก าหนด  
        ทัง้นี้ ขา้พเจ้าได้ศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประ เทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ”)  
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่  
ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนนิการ
ใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้า่นรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักลา่วแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบคุคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบคุคล
ทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทกุประการ 
        นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีทีใ่ชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มู ลเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูส่วน
บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ ดงันั ้นการไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึ
อาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม
ออ่นไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     
 

 

 แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์
อกสารแสดงตนของผู้ถอืหลักทรัพย ์

 

อากรแสตมป์ 

10 บาท/ผูม้อบอ านาจ 

1 ทา่น 
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1. แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรแสดงตนของผูโ้อน/ผูร้บัโอนและผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบคุคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
3. กรณีผูถื้อหลกัทรพัยเ์สียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก ดงันี้  

     ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ  ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกและส าเนาหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีศ่าลรบัรองไม่เกนิ 1 ปี   
     บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิและส าเนาของผูจ้ดัการมรดก 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการโอนหลกัทรพัยท์ัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม 
    อ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ี 
    ความอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักลา่วก่อนน าสง่ 
    เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้กศ่นูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่น 
    บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 
    ดงักล่าว 

                                                                                                                                     

    ประเภทบุคคล                                                   เอกสำรแสดงตน 
บุคคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูโ้อนและผูร้บัโอน มาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูโ้อนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั 
    ประชาชนของผูโ้อน ฉบบัจริง และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
3. กรณีผูร้บัโอนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั 
    ประชาชนของผูร้บัโอน ฉบบัจริง และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
4. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ โปรดแนบ  
   1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  
   2) หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอฉบบัจรงิ  
       ของผูโ้อนและผูร้บัโอน (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เวน้แต่ผูโ้อนด าเนินการลงบนัทกึ 
       ประจ าวนัเพื่อเป็นการแสดงเจตนาการโอนหุน้ต่อเจา้พนกังานสอบสวนแทนการแนบหนงัสอืรบัรองส าเนา 
       รายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน 

บุคคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน 

1. กรณีผูโ้อนและผูร้บัโอน มาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูโ้อนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทนและน าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูโ้อนฉบบัจริง*  และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
    มาแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทนและน าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส ำเนำ  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
    มาแสดง 
 * กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
   - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  
     และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย   

 เอกสำรประกอบกำรโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
อกสารแสดงตนของผู้ถอืหลักทรัพย ์
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Highly Confidential 

 

  
 

    ประเภทบุคคล                                                        เอกสำรแสดงตน 

บุคคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน 
     (ต่อ) 

 การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร)  
                    เพิม่เตมิ     

นิติบุคคล 
- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการ 
    ผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล 
    ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร     

นิติบุคคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิต ิ
    บุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจใน 
    การลงนามผกูพนั และทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการที ่
    มอี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่ 
    รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอื 
   รบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง 
   ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการ 
   ตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปล 
              อย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
อกสารแสดงตนของผู้ถอืหลักทรัพย ์
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หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดไว ้ 
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
                   ทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 


