
                                                                                                                                                                                                    

 

เอกสารประกอบประเภทบคุคล / นิติบคุคล   
 

ส ำเนำเอกสำรแสดงตนส ำหรบักรณีด ำเนินกำรโดยทัว่ไปทีน่ ำส่งใหแ้ก่บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“ศูนยร์บัฝำกฯ”) อำจปรำกฏขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ ำเป็นต่อกำรใหบ้รกิำรของศูนย์รบั
ฝำกฯ และศูนยร์บัฝำกฯ ไม่มคีวำมประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว ดงันัน้ เจำ้ของเอกสำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรขดีฆำ่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำวก่อนน ำสง่เอกสำรแสดงตนทีป่รำกฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ี
ควำมอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกฯ ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว ศนูย์
รบัฝำกฯ จะถอืว่ำท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ส ำหรบักรณีด ำเนินกำรพเิศษ (เช่น กรณีทีใ่ชก้ำรพมิพล์ำยนิ้วมอืแทนกำรลงลำยมอืชื่อ) ซึง่ตอ้งน ำสง่ขอ้มูล
เพิม่เตมิทีอ่ำจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่ำวเป็นขอ้มูลทีม่คีวำมจ ำเป็นต่อกำร
ใหบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกฯ ดงันัน้ กำรไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่ำวจงึอำจท ำใหศ้นูยร์บัฝำกฯ ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรแก่ท่ำนได้
และในกำรน ำสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่ำว ท่ำนไดต้กลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝำกฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว
นัน้เพื่อกำรใหบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกฯ       

                                       

ประเภทบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียด 
เอกสารแสดงตน กรณีบุคคลธรรมดา 
บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย 

 บุคคลธรรมดำ บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกต้องของส ำเนำเอกสำรโดย
เจำ้ของบตัร 

 ผูเ้ยำว ์ 1. ส ำเนำสตูบิตัรของผูเ้ยำว ์หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีป่รำกฏชือ่ผูเ้ยำว ์ลงลำยมอืชื่อรบัรอง 
   ควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
2. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำของผูเ้ทนโดยชอบธรรม ลงลำยมอืชื่อรบัรอง 
   ควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร  
3. ส ำเนำค ำสัง่ศำลหรอืใบส ำคญักำรหย่ำทีแ่สดงว่ำเป็นผูป้กครอง ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูป้กครอง (ถำ้ม)ี 

บุคคลธรรมดา สญัชาติอ่ืน ท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

 สญัชำตอิื่น ใบต่ำงดำ้ว / หนงัสอืเดนิทำง ฉบบัจรงิและส ำเนำ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ
เอกสำรโดยเจำ้ของเอกสำร 

เอกสารแสดงตน กรณียื่นส าเนาค าพิพากษาศาลหรอืค าสัง่ศาล (ค ำสัง่ศำลทีอ่อกโดยศำลไทย)  

 เสยีชวีติ 1. ส ำเนำใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวิติ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำร 
   โดยผูจ้ดักำรมรดก 
2. ส ำเนำค ำสัง่ศำลแต่งตัง้ผูจ้ดักำรมรดกหรอืค ำสัง่ศำลจดักำรมรดก ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำลรบัรอง  
   ไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูจ้ดักำรมรดก  
3. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำลรบัรองไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูจ้ดักำรมรดก 
4. เอกสำรแสดงตนของผูจ้ดักำรมรดกตำมประเภทของบุคคล 
 



                                                                                                                                                                                                    

 

  ประเภทบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียด 

 บุคคลสำบสญู 1. ส ำเนำค ำสัง่ศำลใหเ้ป็นคนสำบสญูและแต่งตัง้ผูจ้ดักำรมรดก ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำลรบัรองไม่เกนิ  
   1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูจ้ดักำรมรดก  
2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำลรบัรองไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูจ้ดักำรมรดก 
3. เอกสำรแสดงตนของผูจ้ดักำรมรดกตำมประเภทของบุคคล 

 คนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 1. ส ำเนำค ำสัง่ศำลทีส่ ัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถและแต่งตัง้ผูพ้ทิกัษ์ ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำล 
   รบัรองไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูพ้ทิกัษ์ 
2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำลรบัรองไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูพ้ทิกัษ์ 
3. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำของผูพ้ทิกัษ์ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง   
   ของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูพ้ทิกัษ์  

 คนไรค้วำมสำมำรถ 1. ส ำเนำค ำสัง่ศำลทีส่ ัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถและแต่งตัง้ผูอ้นุบำล ทีศ่ำลรบัรองเอกสำร 
   ไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูอ้นุบำล 
2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีเ่จำ้หน้ำทีศ่ำลรบัรองไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูอ้นุบำล 
3. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำของผูอ้นุบำล ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง 
   ของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร  
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของคนไรค้วำมสำมำรถ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของ 
   ส ำเนำเอกสำรโดยผูอ้นุบำล 

เอกสารแสดงตน กรณีบุคคลพิเศษ 

 คณะบุคคล 1. ส ำเนำหนงัสอืจดัตัง้คณะบุคคล และแต่งตัง้ผูจ้ดักำรคณะบุคคล ลงลำยมอืชื่อรบัรอง ควำม 
   ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำร โดยผูจ้ดักำรคณะบุคคล 
2. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำของผูจ้ดักำรคณะบุคคล ลงลำยมอืชื่อรบัรอง 
   ควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร  
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของหุน้สว่นทุกคน ลงลำยมอืชือ่รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยเจำ้ของบตัร  
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษขีองคณะบุคคล ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยผูจ้ดักำรคณะบุคคล 

 หำ้งหุน้สว่นสำมญัทีม่ใิช ่
นิตบิุคคล (ไม่ไดจ้ด
ทะเบยีน) 

1. ส ำเนำหนงัสอืจดัตัง้หำ้งหุน้สว่นสำมญั และแต่งตัง้ผูจ้ดักำรหำ้งหุน้สว่นสำมญั ลงลำยมอืชื่อ 
    รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูจ้ดักำรหำ้งหุน้สว่นสำมญั 
2. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำของผูจ้ดักำรหำ้งหุน้สว่นสำมญัลงลำยมอืชื่อ 
    รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร  
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของหุน้สว่นทุกคน ลงลำยมอืชือ่รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยเจำ้ของบตัร 
 



                                                                                                                                                                                                    

 

 ประเภทบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียด 

 4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษขีองหำ้งหุน้สว่นสำมญั ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
    โดยผูจ้ดักำรหำ้งหุน้สว่นสำมญั 

 กองทุนสว่นบุคคล 1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของ 
   ส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยเ์ป็นบคุคลธรรมดำ หรอืส ำเนำหนงัสอื 
   รบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั ทีร่บัรองไม่เกนิ 1 ปี พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
    ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยเ์ป็นนิตบิุคคล  
2. ส ำเนำหนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีม่อบอ ำนำจใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ  
    (บลจ.) เป็นผูจ้ดักำรกองทุนสว่นบุคคล 
3. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน (บลจ.)  
    ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน  
    (บลจ.) ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร  
5.  ส ำเนำหนงัสอืมอบอ ำนำจแต่งตัง้ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ (ถำ้ม)ี  
6. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัของผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี (ถำ้ม)ี       
7. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ ลงลำยมอืชื่อ 
   รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร (ถำ้ม)ี 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจ 

 พระภกิษุ 1. หนงัสอืสทุธปิระจ ำตวัส ำหรบัภกิษุ (ตวัจรงิ) และส ำเนำถ่ำยเอกสำรทุกหน้ำพรอ้มลงลำยมอืชื่อ 
    รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของเอกสำร 
2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นหรอืส ำเนำทะเบยีนรำษฎรล์งลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยเจำ้ของเอกสำร 
3. ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเลื่อนสมณศกัดิ ์ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำร 
    โดยเจำ้ของเอกสำร (ถำ้ม)ี  

เอกสารแสดงตน กรณีนิติบุคคล 
นิติบุคคล สญัชาติไทย (ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย) 

 บรษิทัจ ำกดั    
 บรษิทั มหำชน จ ำกดั 

1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน ทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชย ์ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี  
    ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล 
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืใบต่ำงดำ้วหรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่ 
    ผกูพนันิตบิุคคล ลงลำยมอืชือ่รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของเอกสำร 

 หำ้งหุน้สว่นสำมญันิติ
บุคคล  

 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน ทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชย ์ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี   
    ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยหุน้สว่นผูจ้ดักำร 
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ของหุน้สว่นผูจ้ดักำร ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของ 
    ส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                    

 

ประเภทบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียด 

 สมำคม 1. ส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนสมำคม 
2. ส ำเนำหนงัสอืแต่งตัง้กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนสมำคม 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนสมำคม     
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจ 
     ลงนำมแทนสมำคม 

 มลูนิธ ิ 1. ส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนมลูนิธ ิ
2. ส ำเนำหนงัสอืแต่งตัง้กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนมลูนิธ ิ
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนมลูนิธ ิ
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจ 
     ลงนำมแทนมลูนิธ ิ
 

  กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 1. ส ำเนำใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
2. ส ำนำหนงัสอืมอบอ ำนำจแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทุน 
3. ส ำเนำเอกสำรของผูจ้ดักำรกองทุน 
กรณีมกีำรมอบอ ำนำจแต่งตัง้ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ ตอ้งแสดงเอกสำรเพิม่เตมิ 
1. ส ำเนำหนงัสอืมอบอ ำนำจของผูจ้ดักำรกองทุน ทีไ่ดแ้ต่งตัง้ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ 
2. ส ำเนำเอกสำรของผูร้บัฝำกหลกัทรพัยส์นิ  
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 
 

 กองทุนรวม 1. ส ำเนำใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนกองทุนรวม 
2. ส ำนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน (บลจ.) ทีอ่อก 
    โดยกระทรวงพำณิชย ์ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี  
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทน บลจ. 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 
 

 วดั 1. ส ำเนำหนงัสอือนุญำตใหส้รำ้งวดัของกรมกำรศำสนำ หรอืส ำเนำหลกัฐำนกำรได้รบัพระรำชทำน 
    วสิงุคำมสมีำ  
2. ส ำเนำหลกัฐำนกำรแต่งตัง้เจำ้อำวำส 
3. ส ำเนำหนงัสอืสทุธปิระจ ำตวัส ำหรบัภกิษุของเจำ้อำวำส ถ่ำยเอกสำรทุกหน้ำพรอ้มลงลำยมอืชือ่ 
    รบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของเอกสำร 
4. ส ำเนำหลกัฐำนกำรเลื่อนสมณศกัดิเ์จำ้อำวำส (ถำ้ม)ี 
5. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้อำวำส 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                    

 

  ประเภทบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียด 

 มสัยดิ 1. ส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนจดัตัง้มสัยดิ (แบบ ม.อ.3) 
2. ส ำเนำทะเบยีนมสัยดิ (แบบ ม.อ.2)  
3. ส ำเนำหนงัสอืแต่งตัง้กรรมกำรมสัยดิ  
4. ส ำเนำประกำศฯ แต่งตัง้อหิมำ่ม คอเตบ็ และบหิลัน่  
5. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนมสัยดิ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม 
    ถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร 
6. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

 ครสิตจ์กัร 1. ส ำเนำกำรจดทะเบยีนครสิตจ์กัร  
2. ส ำเนำหนงัสอืแต่งตัง้ผูม้อี ำนำจลงนำมแทนครสิตจ์กัร 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนครสิตจ์กัร 
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 
 

 หน่วยงำนรฐั 1. ส ำเนำหนงัสอืจดัตัง้หน่วยงำนรฐั 
2. ส ำเนำหนงัสอืแต่งตัง้ผูม้อี ำนำจลงนำม 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / บตัรขำ้รำชกำร ของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนหน่วยงำนรฐั 
4. เอกสำรประกอบอื่น ๆ ตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 
   - ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 
 

นิติบุคคลสญัชาติอ่ืน (นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยแห่งประเทศอื่น) 

 สญัชำตอิื่น 1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศ 
    ซึง่นิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ ำเนำ 
2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองรำยชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไข 
    หรอือ ำนำจในกำรลงนำมผกูพนัและทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ซึง่ออกโดยเจำ้หน้ำทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ ำเนำ 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำงของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั 
    นิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองควำมถูกตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร  
กรณีเอกสำรไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้งในต่ำงประเทศ ตอ้งด ำเนินกำร ดงันี้ 
1. ใหเ้จำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำว 
    ไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้งท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อของผูจ้ดัท ำหรอืผูใ้หค้ ำรบัรอง 
    ควำมถูกตอ้งของเอกสำรดงักล่ำว  
2. ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องสถำนทตูไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรอง 
    ควำมถูกตอ้งท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อและตรำประทบัของเจำ้หน้ำที ่Notary Public  
    หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (1) 
      กำรรบัรองเอกสำรตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค ำขอต่อนำยทะเบยีน 
      เอกสำรทีจ่ดัท ำขึน้เป็นภำษำต่ำงประเทศนอกเหนือจำกภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำ 
        ค ำแปลอย่ำงน้อยเป็นภำษำองักฤษ 



                                                                                                                                                                                                    

 

 ประเภทบุคคล / นิติบุคคล รายละเอียด 

 นิตบิุคคล ทีป่ระกอบธุรกจิ 
ตำมมำตรำ 17 แหง่
พระรำชบญัญตักิำร
ประกอบธุรกจิของ 
คนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 
 

1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองขอ้ควำมทีน่ำยทะเบยีนเกบ็รกัษำไวต้ำม พระรำชบญัญตักิำรประกอบ 
    ธุรกจิของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 
2. ส ำเนำหน้งสอืเดนิทำงของผูร้บัผดิชอบด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้  
    ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

เอกสารแสดงตน กรณีด าเนินการพิเศษ 

 พมิพล์ำยนิ้วมอืแทนกำร 
ลงลำยมอืชื่อ 

1. ใบรบัรองแพทย ์อำยไุม่เกนิ 1 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีอ่อก โดยใบรบัรองแพทย ์ตอ้งระบุ 
    - สำเหตุทีล่งลำยมอืชื่อไม่ได ้ 
    - กำรรบัรองสตสิมัปชญัญะสมบณูณ์ด ี
2. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิพรอ้มส ำเนำของผูถ้อืหลกัทรพัยร์บัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยกำรพมิพล์ำยนิ้วมอืและพยำน 2 ท่ำน ลงลำยมอืชื่อก ำกบัลำยนิ้วมอื   
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูท้ีไ่ดล้งลำยมอืชื่อเป็นพยำนทัง้ 2 ท่ำน 
 

  บรษิทัมหำชนจ ำกดั หรอื  
 นิตบิุคคลทีเ่ลกิกจิกำร 

1. ส ำนำหนงัสอืรบัรองจดทะเบยีนเลกิและช ำระบญัชบีรษิทั ทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี ่
    ระบุชื่อผูช้ ำระบญัชบีรษิทั ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยผูช้ ำระบญัช ี
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูช้ ำระบญัช ีลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของ 
    ส ำเนำเอกสำรโดยเจำ้ของบตัร 
 

 หำ้งหุน้สว่นสำมญันิติ
บุคคล หรอื หำ้งหุน้สว่น
จ ำกดั หรอื บรษิทัจ ำกดัที่
เลกิกจิกำร 

1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองจดทะเบยีนเลกิและช ำระบญัชหีำ้งหุน้สว่น / บรษิทั ทีอ่อกโดยกระทรวง 
    พำณิชยซ์ึง่ระบุชื่อผูช้ ำระบญัชหีำ้งหุน้สว่น / บรษิทั ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี ลงลำยมอืชื่อรบัรอง 
    ควำมถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรโดยผูช้ ำระบญัช ี
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูช้ ำระบญัช ีลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำ 
    เอกสำรโดยเจำ้ของบตัร 
 

 
หมำยเหตุ  1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์ำตดิต่อดว้ยตนเอง โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิ โดยไมต่อ้งยื่นฉบบัส ำเนำ 
              2  โปรดตรวจสอบรำยละเอยีดเอกสำรแสดงตนตำมดำ้นหลงัแบบค ำขอฯ ของแต่ละประเภทธุรกรรม  
              3. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว หมำยควำมถงึ ขอ้มลูทีม่คีวำมหมำยตำมที ่มำตรำ 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครอง 
                  ขอ้มลูสว่นบุคคล ก ำหนดไว ้เช่น ศำสนำ หมู่เลอืด เป็นตน้ 
              4. ศนูยร์บัฝำกฯ จะพจิำรณำเอกสำรขำ้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสำรทีค่รบถว้นและปรำกฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภำพถ่ำย 
                 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีช่ดัเจน หรอืกำรลงลำยมอืชื่อชดัเจน เป็นตน้ 
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