
                                                                                                                                                                                                                        

 

Highly Confidential 

 
 
เรยีน นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม            

ขา้พเจา้                        บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล 
เลขที ่    สญัชาต ิ  อาชพี   ทีอ่ยู่จดัส่งเอกสาร                
       รหสัไปรษณีย์  โทรศพัทเ์คลื่อนที่    
        ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี 
จะถกูประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนัน้แก่ศนูย์รบัฝากฯ อย่างถกูตอ้งและเป็นไป
ตามกฎหมายทุกประการ 
           นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิที่อาจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ี
ความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนัน้โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ได้รบัขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไม่
สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศู้นย์รบัฝากฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศูนย์
รบัฝากฯ                     
 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
(หากท่านตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ท่านเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
      1  พลเมอืงอเมรกินัหรอืเกดิในสหรฐัอเมรกิา                                                     ใช่  ไม่ใช่ 
      2. มสีญัชาตทิี่ 2 เป็นอเมรกินั                                                      ใช่  ไม่ใช่ 
      3. มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                     ใช่  ไม่ใช่ 
ส ำหรบันิติบุคคล 
      1. เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช”่โปรดกรอก W-9)                                    ใช่  ไม่ใช่ 
      2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท      ⃝ PFFI,      ⃝ RDCFFI)                                  ใช่  ไม่ใช่ 
           หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... 
      3. เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                                  ใช่  ไม่ใช่ 
         หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวได้ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด (หาก “ใช”่ โปรดกรอก W-8BEN-E) 

มคีวามประสงคบ์รจิาคหลกัทรพัย์  ประเภท   หุน้สามญั  หุ้นบุรมิสทิธ ิ   หุ้นกู ้  หน่วยลงทุน   อื่นๆ (ระบุ)                                                             

จ านวน                                หุน้ / หน่วย    โดยโอนหลกัทรพัยใ์หก้บั (โปรดเลอืก) 

               มลูนิธสิายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ทีต่ ัง้ สวนจติรลดา อาคารชยัพฒันา 2 ถนนราชวถิ ีแขวงจติรลดา เขตดุสติ กทม. 10303    
               มลูนิธริามาธบิด ีทีต่ ัง้ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
               คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ทีต่ ัง้ 681 ถ.สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 
 

          ขา้พเจ้าขอรบัรองและยนืยนัว่า ได้ตรวจสอบขอ้มูลที่ปรากฏในแบบค าขอฯ นี้แล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของขา้พเจ้าทุกประการ  การโอนหลกัทรพัย์ดงักล่าว 
ขา้พเจา้มเีจตนาทีจ่ะบรจิาคหลกัทรพัย์ของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้บัโอนมาโดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่มูลนิธิ/หน่วยงานตามขา้งต้น โดยขา้พเจา้จะไม่ขอถอืสทิธใิด ๆ ในหลกัทรพัยท์ี่ไดบ้รจิาคไป
แล้ว และจะไม่ถอนคืนเจตนาในการบรจิาคไม่ว่ากรณีใดๆ และข้าพเจ้าขอโอนหลกัทรพัย์ดงักล่าวจากบญัชีบริษัทสมาชกิผู้ฝากหลกัทรพัย์ ไปยงับัญชบีริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์และโอน
หลกัทรพัยใ์หก้บัมูลนิธิ/หน่วยงานต่อไป  
                                                                                                           ลงช่ือ                                                                                                 ผู้โอน / ผู้บริจำค 
                                                                                              (                                                                          )      

หมำยเหตุ ผู้ถือหลกัทรพัยโ์ปรดย่ืนแบบค ำขอบริจำคหลกัทรพัยก์บัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัยข์องท่ำนโดยตรง                                            

            ขา้พเจ้า ขอรบัโอนหลกัทรพัย์ดงักล่าวที่ได้จากการบรจิาค เพื่อเป็นทรพัย์สนิของมูลนิธ/ิหน่วยงาน และรบัทราบว่าในการรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้ หลกัทรพัย์ที่รบัโอนมาอาจมีการ
เปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์ได้โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัทางเศรษฐกจิและปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยผูโ้อน และผูร้บัโอนต่างมเีจตนาที่จะถอืเอาจ านวนหลกัทรพัย์ทีบ่รจิาคเป็นส าคญั และจะ
ไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ในกรณีทีร่าคาหลกัทรพัยท์ีร่บับรจิาคมกีารเปลีย่นแปลงขึน้ลงในภายหลงั  

                                                     ลงช่ือ   ผู้รบัโอน / ผู้รบับริจำค   

                                                             (   )  
 
 
 
 
 

 

     

  ส ำหรับบริษัทสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย ์กับ บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 

           ขา้พเจา้      สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและ
หลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว และขอรบัรองวา่รายการโอน ตามที่ไดร้ะบุดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใด
ขึน้แก่ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และ
ชดใชใัหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 
                                                                                                    ลงช่ือ     ผู้มีอ ำนำจลงนำม   
                                                                                                             (      ) 
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แบบค ำขอบริจำคหลกัทรพัย ์/ เงินปันผล /ดอกเบีย้ /สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 
 (ส ำหรบัหลกัทรพัยท์ี่ฝำกไวใ้นบญัชี บรษัิทสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย)์ 
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Highly Confidential 

          

              บริจำคเงินปันผล /ดอกเบีย้ /สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน  

 
 

โดยขอใหโ้อนใหก้บั (โปรดเลอืก)  

  มลูนิธสิายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสวนจติรลดา เลขที่ 067-2-021000 ชือ่บญัช ีมูลนิธสิายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

                ทีต่ ัง้ สวนจติรลดา อาคารชยัพฒันา 2 ถ.ราชวถิ ีแขวงจติรลดา เขตดุสติ กทม. 10303   

มลูนิธริามาธบิด ีบญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธบิด ีเลขที ่026-2-01900-7 ชือ่บญัช ีมลูนิธริามาธบิด ีที่ตัง้ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
                กรุงเทพฯ 10400 
                คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช บญัชธีนาคารกรุงไทย สาขา ศรยี่าน เลขที ่012-0-31980-2 ชือ่บญัช ีเงนิบรจิาค คณะแพทยศาสตร์ 
                วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ที่ตัง้ 681 ถ.สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 

การแจง้ความประสงคน์ี้มผีลกบัทุกหลกัทรพัยท์ีไ่ดส้ทิธปิระโยชน์เป็นตวัเงนิตามมูลค่าต่อครัง้ทีก่ าหนด และขา้พเจา้ตกลงให้ TSD น าส่งขอ้มลูขา้งตน้ใหแ้ก่มลูนิธ/ิหน่วยงาน
ขา้งตน้ทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไว ้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัวา่ ได้ตรวจสอบขอ้มลูทีป่รากฏในแบบค าขอฯ นี้แลว้ เหน็วา่ถกูตอ้งและเป็นไปตามความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ การบรจิาคเงนิปันผล / 

ดอกเบี้ย / สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ ดงักล่าว ขา้พเจา้มเีจตนาทีจ่ะบรจิาคเงนิ ซึง่ไดร้บัสทิธมิาโดยชอบดว้ยกฎหมายใหแ้ก่มลูนิธ/ิหน่วยงานขา้งตน้ทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไว้ โดยขา้พเจา้จะไม่ขอถอื

สทิธใิดๆ ในเงนิปันผล / ดอกเบี้ย / สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ ทีข่า้พเจา้เลอืกบรจิาคไปแลว้  

 

 
 
 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงวา่การยกเลกิและการแสดงเจตนาดงักล่าวจะไม่มผีลยอ้นหลงั และไม่สามารถถอนคนืเจตนาหรอืขอถอืสทิธใิดๆในเงนิปันผล/ดอกเบี้ย/สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ ที่ได้
บรจิาคไปแลว้ 

 

                                                                                                                ลงช่ือ     ) ผู้ถือหลกัทรพัย/์ผู้บริจำค   
                                                                                                                        (     ) 
 

 ตวัอย่างการค านวณการบรจิาคเงนิปันผล/ดอกเบี้ย/สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ ตามเอกสารแนบทา้ยแบบฟอรม์ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

               
      ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให้                                                            ด าเนินการ  ยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
 
 
 
ลงชือ่                                                     ผูม้อบอ านาจ  (ผูบ้รจิาค)     ลงชือ่                                                   ผูร้บัมอบอ านาจ 
      (                                                   )                                                (                                                     )  โทร……………..   
 

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
 
วนัที_่___________________________ เลขทีร่ายการ__________________ผูต้รวจรบั_____________________ 
 
วนัที_่___________________________ เลขทีร่ายการ__________________ผูต้รวจรบั_____________________ 
 

น้อยกวา่ 20 บาท น้อยกวา่ 50 บาท

 
 แบบค ำขอบริจำคหลกัทรพัย ์/ เงินปันผล /ดอกเบีย้ /สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

 (ส ำหรับหลกัทรัพย์ท่ีฝำกไว้ในบญัชี บริษัทสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรัพย์) 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

การออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

          ไม่ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ                       ตอ้งการใบเสรจ็ 

กรณีตอ้งการใบเสรจ็ มลูนิธ/ิหน่วยงานจะออกใหส้ าหรบัยอดเงนิปันผลสุทธ ิ(บรจิาค) ในวนัเดยีวกนัตัง้แต่ 50 บาทขึน้ไป  

 

กรณีตอ้งการใบเสรจ็ มลูนิธฯิ จะออกใหส้ าหรบัยอดเงนิปันผลสุทธ ิ(บรจิาค) ตัง้แต ่50 บาทขึน้ไป  

 

(จ านวนเตม็สบิ ตัง้แต่ 10-500 บาท) น้อยกวา่ ________ 

ยกเลิกกำรแจ้งควำมประสงคบ์ริจำค 

(ยอดสทุธิหลงัหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย โดยค ำนวณแยกตำมวิธีรบัเงินปันผลและบญัชีธนำคำรของแต่ละหลกัทรพัย)์ 

 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

 

แบบค ำขอบริจำคหลกัทรพัย ์/ เงินปันผล /ดอกเบีย้ /สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 
 (ส ำหรบัหลกัทรพัยท์ี่ฝำกไวใ้นบญัชี บรษัิทสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย)์ 
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Highly Confidential 

 
 
1. แบบค ำขอบริจำคหลกัทรพัย์ ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน  
2. เอกสำรแสดงตนของผู้โอน/ผู้บริจำค ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center  
   ตามชอ่งทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบุิคคล.pdf 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ   
    และศนูยร์บัฝากฯ ไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว   
    ดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว  
    ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 
 

 
 
กำรบริจำคจะค ำนวณแยกตำมวิธีรบัเงินปันผลและบญัชีธนำคำรของแต่ละหลกัทรพัย ์
ตวัอย่ำง : ผู้ถือหลกัทรพัยแ์จ้งควำมประสงคบ์ริจำคเงิน น้อยกว่ำ 100 บำท 
 

วิธีรบัเงินปันผล บญัชีธนำคำร ยอดเงินสุทธิท่ีได้รบั (บำท) ผลกำรบริจำค 

เชค็ - 50 ไดบ้รจิาค 

e-Dividend 
ธนาคาร ABC 
เลขทีบ่ญัช ี1111111111 

99.99 ไดบ้รจิาค 

e-Dividend 
ธนาคาร ABC 
เลขทีบ่ญัช ี2222222222 

100 ไมไ่ดบ้รจิาค 

 
 

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บุคคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไม่หมดอายุ) 
 

บุคคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)   

นิติบุคคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไม่หมดอายุ) 

นิติบุคคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนัและที่ตัง้ส านกังานใหญ่    
    ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบุิคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบุิคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่   
    ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบั  
    ของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

เอกสำรประกอบกำรบริจำคหลกัทรพัย ์/ เงินปันผล /ดอกเบีย้ /สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

 

ตวัอย่างการค านวณการบริจาคเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 

หมายเหตุ :  1. นายทะเบยีนอาจเรยีกใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งตามทีม่รีายชือ่ปรากฏในแบบค าขอฉบบันี้ แสดงตน้ฉบบัของส าเนาเอกสารต่อนายทะเบยีนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร  
                2. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้เชน่ ศาสนา หมู่เลอืด เป็นตน้            
                3  ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสารทีค่รบถ้วนและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เชน่ ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ชดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ 
                    ชดัเจน เป็นต้น 
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