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ตวอย่าง หนานส าหรบการอางองเทา่นน 

Employment Development Department
PO Box 2530
Rancho Cordova, CA 95741-2530

ค าขอส าหรบัการยนืยนัตวัตน หมายเลขโทรฟรขีอง EDD:
1-866-401-2849

ชือ่และทีอ่ยู่ของผูข้อ

วนัทีส่่งไปรษณีย:์

ส าหรบัใชใ้นส านักงานเท่าน้ัน: 

วนัทีม่ผีล:

ตวัอย่างชือ่ผูใ้ชบ้รกิาร

1234 ถ.ตวัอย่าง

เมอืงอะไรก็ได,้ แคลฟิอรเ์นีย 99999-9999

การยนืยนัตวัตนจ าเป็นส าหรบัสวสัดกิารการวา่งงาน

ตอ้งมกีารแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัตวัตนของคุณ เราตอ้งยนืยนัตวัตนของคุณ เพือ่ปกป้องคุณจากกจิกรรมทีอ่าจเป็นการฉอ้โกง 

ขณะทีเ่ราตดัสนิการมสีทิธิร์บัสวสัดกิารของคุณ ขอใหย้นืยนัการว่างงานของคุณต่อไป 

ถา้คุณยงัว่างงานอยู่หรอืถูกลดจ านวนช ัว่โมงการท างาน

ถา้คุณยงัไม่เคยไดร้บัเงนิสวสัดกิารจากค ารอ้งนี ้เราไม่สามารถเดนิเร ือ่งจ่ายเงนิสวสัดกิารใหแ้กค่ณุได ้จนกว่าคุณจะยนืยนัตวัตน

ถา้คุณไดร้บัเงนิสวสัดกิารส าหรบัค าขอนีแ้ลว้อย่างนอ้ยหน่ึงคร ัง้ ก็ยงัคงตอ้งแกไ้ขปัญหาใหม่นี้ 

ถา้เราไม่สามารถตดัสนิการมสีทิธิข์องคุณภายในสองสปัดาห ์เราจะเดนิเร ือ่งจ่ายเงนิโดยมเีงือ่นไข 

คุณอาจตอ้งจ่ายคนืเงนิทีจ่่ายโดยมเีงือ่นไขนี ้ถา้ต่อมาเราพบว่าคุณไม่มสีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารเหล่าน้ัน

การยนืยนัตวัตนของคณุ

เราตอ้งยนืยนัตวัตนของคุณ รวมทัง้ทีอ่ยู่และวนัเดอืนปีเกดิของคณุ และว่าหมายเลขประกนัสงัคม (SSN) 9 

หลกัทีอ่ยู่ในค าขอของคุณเป็นหมายเลขเดยีวกนักบัทีอ่อกใหค้ณุโดยส านักงานประกนัสงัคม (SSA) 

การไม่ปฏบิตัติามค าขอนี้ส าหรบัเอกสารยนืยนัตวัตน หรอืการขอเวลาเพิม่เตมิภายใน 10 วนัปฏทินิ 

นบัจากวนัทีส่่งหนงัสอืแจง้นีท้างไปรษณีย ์อาจท าใหค้ณุถูกปฏเิสธสวสัดกิาร เอกสารทีย่อมรบัไดส้ าหรบัการยนืยนัตวัตน 

(DE 1326CD) ทีแ่นบมาดว้ยนีม้ตีวัอย่างโดยละเอยีดของเอกสารยนืยนัตวัตนทีย่อมรบัได ้ส าหรบัค าแนะน าในการส่งเอกสารของคุณ 

โปรดดทูีห่นา้ 2 ของหนังสอืแจง้นี้

โปรดกาในชอ่งทีเ่หมาะสมดา้นล่าง:

 ฉันยืน่ค าขอนีภ้ายในวนัทีม่ผีลขา้งตน้ (เซน็ชือ่และลงวนัทีท่ีด่า้นล่างของหนังสอืแจง้นี ้และส่งคนืมาในซองจดหมายทีจ่ดัให ้
พรอ้มเอกสารการยนืยนัตวัตนทีเ่ราขอ ดงัทีร่ะบุไวท้ีด่า้นหลงัของหนังสอืแจง้นี)้

 ฉันไม่ไดย้ืน่ค านีภ้ายในวนัทีม่ผีลขา้งตน้ (เซน็ชือ่และลงวนัทีท่ีด่า้นล่างของหนังสอืแจง้นี ้และส่งคนืมาในซองจดหมายทีจ่ดัให)้ 
EDD ด าเนินการสบืสวนรายงานการฉอ้โกงทัง้หมด)

ฉันเขา้ใจว่ากฎหมายก าหนดบทลงโทษไว ้ถา้ฉันแจง้ขอ้ความเท็จหรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิ เพือ่ใหไ้ดร้บัสวสัดกิาร 
ฉันขอประกาศภายใตบ้ทลงโทษการใหก้ารเท็จว่า ขอ้มูลทีฉั่นใหแ้ละเอกสารทีฉั่นก าลงัส่งให ้เป็นความจรงิและถูกตอ้ง และเป็นของฉัน

เขยีนชือ่ของคุณตวับรรจง ลายเซน็ (จ าเป็น) เบอรโ์ทรศพัท ์ วนัที่
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ตวัอย่าง หนา้นีส้ าหรบัการอา้งองิเทา่น้ัน

ค าแนะน าในการสง่เอกสารการยนืยนัตวัตนของคณุ

ถา้ตอ้งการดูตวัอย่างโดยละเอยีดของเอกสารยนืยนัตวัตนทีย่อมรบัได ้โปรดอ่าน เอกสารทีย่อมรบัไดส้ าหรบัการยนืยนัตวัตน 

(DE 1326CD) ทีแ่นบมาดว้ยนี ้

คุณมทีางเลอืกสองทางในการส่งเอกสารการยนืยนัตวัตนของคุณ:

• UI OnlineSM - ล็อคอนิเขา้ไปในบญัช ีUI Online ของคุณ ในโฮมเพจ เลอืก Upload Documents 

(อปัโหลดเอกสาร) เพือ่ส่งเอกสารการยนืยนัตวัตนของคุณ น่ีเป็นวธิทีีร่วดเรว็และปลอดภยัทีสุ่ดในการส่งเอกสาร

• ไปรษณีย ์- ถา้คุณไม่สามารถอปัโหลดเอกสารของคุณได ้โปรดส่งส าเนาเอกสารทีจ่ าเป็นถงึเราทางไปรษณีย ์

เซน็ชือ่ในหนา้ 1 ของหนังสอืแจง้นี ้และใส่หนังสอืแจง้พรอ้มเอกสารการยนืยนัตวัตนของคุณลงในซองจดหมายทีเ่ราจดัให ้

อย่าใส่แบบฟอรม์อืน่ของ EDD ลงในซองจดหมาย

ส าคญั: เขยีนหมายเลขประกนัสงัคมของคุณลงบนเอกสารทุกแผ่นทีส่่งมา

ขอเวลาเพิม่เตมิ

คุณมสีทิธิข์อเวลาเพิม่เตมิ เพือ่รวบรวมเอกสารหรอืขอค าแนะน าจากผูแ้ทน ถา้คุณตอ้งการเวลาเพิม่เตมิ 

คุณตอ้งตดิตอ่เราทางโทรศพัทห์รอืไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่/เบอรโ์ทรศพัทใ์นหนา้ 1 ภายใน 10 วนัปฏทินิ 

นับจากวนัทีส่่งไปรษณียข์องหนังสอืแจง้นี ้ถา้เราไม่ไดร้บัเอกสารทีจ่ าเป็นของคุณภายใน 10 วนั 

หรอืคุณไม่ไดข้อเวลาเพิม่เตมิ เราจะปฏเิสธไม่จ่ายสวสัดกิารใหแ้กคุ่ณ

ขอ้ผดิพลาดทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยนืยนัตวัตน

• วนัเดอืนปีเกดิทีคุ่ณใหเ้มือ่คุณยืน่ค าขอสวสัดกิาร แตกต่างจากวนัเดอืนปีเกดิที ่SSA และ/หรอืกรมยานยนต ์(DMV)

• ชือ่ทีคุ่ณใหเ้มือ่คุณยืน่ค าขอสวสัดกิาร แตกต่างจากวนัเดอืนปีเกดิที ่SSA หรอื DMV 

คุณอาจเปลีย่นชือ่ของคุณและไม่ไดแ้จง้ SSA และ/หรอื DMV

• SSN ทีคุ่ณใหเ้มือ่คุณยืน่ค าขอสวสัดกิารไม่ถูกตอ้ง   คุณอาจลมืหมายเลขประกนัสงัคม 

หรอืเขยีนหมายเลขผดิเมือ่คุณยืน่ค าขอสวสัดกิารว่างงาน หรอืเมือ่ใหห้มายเลขประกนัสงัคมแกผู่ว้่าจา้งของคุณ

เราไม่อปัเดตขอ้มูลของ SSA หรอื DMV ถา้วนัเดอืนปีเกดิหรอืชือ่ของคณุ ที ่SSA หรอื DMV ใชน้ั้นไม่ถูกตอ้ง 

หลงัจากทีคุ่ณอ่านรายงานของ SSA, ใบขบัขี ่หรอืบตัรประจ าตวัทีม่รีูปถ่ายของคุณ โปรดตดิต่อ SSA หรอื DMV โดยตรง 

เพือ่เปลีย่นขอ้มูลเหล่าน้ัน ขอใหส่้งเอกสารทัง้หมดทีม่ใีหแ้กเ่ราภายใน 10 วนัปฏทินินับจากวนัทีใ่นหนังสอืแจง้นี ้

เพือ่แกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการยนืยนัตวัตน โปรดส่งส าเนาเอกสารทีม่ขีอ้มูลใหม่ถงึเราโดยเรว็ทีสุ่ดทนัททีีม่เีอกสารน้ัน

การอา้งองิขอ้กฎหมาย

มาตรา 1253(a) แห่งประมวลกฎหมายประกนัการว่างงานของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CUIC) ระบุว่า 

การยืน่ค าขอสวสัดกิารทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ EDD มาตรา 1257 (a) ของ CUIC ระบุว่า 

ถา้บุคคลใดใหข้อ้มูลเท็จแก ่EDD เพือ่ขอรบัสวสัดกิาร บุคคลน้ันอาจถูกลงโทษ หวัขอ้ 22 

ของประมวลกฎขอ้บงัคบัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย มาตรา 1326-2 (b)(2)(A) ระบุว่า ถา้ขอ้มูลทีม่ใีหแ้ก ่EDD ระบวุ่า SSN 

อาจเป็นของบุคคลอืน่หรอืไม่ใชห่มายเลขทีถู่กตอ้ง EDD อาจก าหนดใหผู้ข้อสวสัดกิารตอ้งยนืยนัว่า SSN 

น้ันเป็นหมายเลขทีอ่อกใหโ้ดย SSA
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