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1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
1. จะขอหนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทาอย่างไร
ตอบ มี 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก 2. ทารายการคาขอ 3.ชาระเงินและรอรับเอกสาร
2. หากมี Username& Password ของระบบนาส่งงบการเงิน (DBD e-filing) สามารถเข้าใช้งานระบบ
ขอหนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ user name ของระบบนาส่งงบการเงิน (DBD e-Filing) เป็น user name ในนามของนิติบุคคล
ส่วนระบบขอหนังสือรับรองฯ เป็น user name ในนามของบุคคล ซึ่งสามารถขอหนังสือรับรองฯ นิติบุคคลใดก็ได้
ไม่จาเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้นๆ ดังนั้นต้องทาการลงทะเบียนสมัครสมาชิกในนามบุคคลสาหรับ
ใช้งานระบบขอหนังสือรับรองฯ ใหม่
3. User name ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration) สามารถเข้าใช้งานระบบขอ
หนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
ตอบ สามารถใช้ user name
ในนามของบุคคล จากระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) เข้าใช้งานระบบขอหนังสือรับรองฯ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่
4. วิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบขอหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาอย่างไร
ตอบ เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> การบริการข้อมูลธุรกิจ >>
ขอหนังสือรับรอง/คัดสาเนา >>
เลือก “ลงทะเบียน” อ่านและทาความเข้าใจข้อตกลงและ
เงื่อนไข คลิก “ยอมรับ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และบันทึก
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5. หากลืมรหัสผู้ใช้งาน (user name) ต้องทาอย่างไร
ตอบ ดาเนินการดังนี้
5.1 เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> การบริการข้อมูลธุรกิจ >>
ขอหนังสือรับรอง/คัดสาเนา >> เข้าสู่ระบบ
5.2 คลิก “ลืมรหัสผู้ใช้งาน”
5.3 กรอกข้อมูลอีเมล เลขบัตรประจาตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด
โดยคลิกเลือกสัญลักษณ์ปฏิทิน
คลิก “ขอดู Username (รหัสผู้ใช้งาน)”

ระบบแสดง Username (รหัสผู้ใช้งาน) ดังรูป

6. หากลืมรหัสผ่าน (Password) ต้องทาอย่างไร
ตอบ ดาเนินการดังนี้
6.1 เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> การบริการข้อมูลธุรกิจ >>
ขอหนังสือรับรอง/คัดสาเนา >> เข้าสู่ระบบ
6.2 คลิก “ลืมรหัสผ่าน”
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6.3 กรอกรายละเอียดผู้ใช้งาน (รหัสผู้ใช้ อีเมล เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง รหัสผ่านใหม่และยืนยัน
รหัสผ่านใหม่) คลิก “บันทึก”

6.2.1 กรอกรหัสผู้ใช้งานอีเมล เลขประจาตัวประชาชน

รหัสผ่านใหม่ตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
- ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัวอักษร
- ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์เล็กไม่น้อยกว่า 1 ตัวอักษร
- ต้องมีตัวเลขไม่ต่าน้อยกว่า 1 ตัว
- ควรมีอักขระพิเศษ เช่น @&#*!
- ควรตั้งให้ยากต่อการคาดเดาโดยผู้อื่น
- ไม่ควรตั้งโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ สกุล วันเดือน ปีเกิด ที่อยู่
- ไม่ควรตั้งด้วยกลุ่มตัวเลขหรือตัวอักษรทีซ่ ้ากันเกิน 3 ตัวขึน้ ไป เช่น aaa AAA 111 222
6.4 ระบบจะส่ง Activate ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
6.5 เข้าไปตรวจสอบอีเมล์และทาการ Activate ผู้ใช้งานอีกครั้ง ก่อนดาเนินการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งไว้
7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อหรือวันเดือนปีเกิดทาอย่างไร
ตอบ ดาเนินการ ดังนี้
7.1 เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> การบริการข้อมูลธุรกิจ >>
ขอหนังสือรับรอง/คัดสาเนา >> เข้าสู่ระบบ
7.2 เข้าสูร่ ะบบ (log in)
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Edit Profile

7.3 คลิก “edit profile”

7.2 เลือก edit profile ที่ไอคอนลูกศรสีฟ้าชี้ไปทางด้านขวา

7.4 เลือกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ คลิกบันทึกและยืนยัน
- ช่องข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * (ดอกจันสีแดง) เป็นช่องที่จาเป็นต้องกรอกข้อมูล
- ช่องที่เป็นสีเทา ไม่สามารถแก้ไขได้ ยกเว้นวัน/เดือน/ปี เกิด
- กรณีต้องการแก้ไขอีเมล สามารถระบุอีเมลใหม่ และยืนยัน โดยจะมีรหัสยืนยันส่งไปยังอีเมล
เพื่อนามายืนยันการใช้อีเมลใหม่
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2. การเข้าใช้งานระบบ
1. จะขอหนังสือรับรอง รับรองสาเนา ถ่ายเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคล งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการอย่างไร
ตอบ ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1 ทาคาขอด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> “บริการออนไลน์” >>
“การบริการข้อมูลธุรกิจ” >> “ขอหนังสือรับรอง/คัดสาเนา”
Link : https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
1.2 ติดต่อธนาคารทีร่ ่วมโครงการกรณีรับเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate) (มีค่าบริการธนาคาร)
สามารถตรวจสอบธนาคารที่ร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th >> “คู่มือธุรกิจ” >> หัวข้อบริการข้อมูล >>
“ข้อมูลธุรกิจ” >> “รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร
(e-Certificate)”
Link : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469412355
2. การขอหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกรับเอกสารผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ตอบ เลือกรับเอกสารได้ 5 ช่องทางดังนี้
2.1 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) โดยดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
2.2 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั่วประเทศ
2.3 รับด้วยตนเอง (walk in)
- ณ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้า)
2.4 จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery) เฉพาะกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
2.5 รับผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ
3. บริการหนังสือรับรอง รับรองสาเนา และถ่ายเอกสาร แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ อธิบาย ดังนี้
3.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือรับรองรายการทางทะเบียน รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการที่เป็น
รายการปัจจุบัน ได้แก่ รายชือ่ กรรมการ จานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไว้ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหญ่ สาขา (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรให้ประชาชนทราบ(กรณีที่จดทะเบียนไว้)
3.2 รับรองสาเนา สาหรับเอกสารที่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือนาส่งภายหลัง
การจดทะเบียน เช่น บอจ.2 หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บอจ.3 บอจ.5/งบการเงิน และเอกสารอื่นๆ ทีไ่ ด้ยื่นไว้กับกรม
โดยมีนายทะเบียนลงนามรับรองบนเอกสาร
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3.3 ถ่ายเอกสาร สาหรับเอกสารที่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือนาส่งภายหลังการ
จดทะเบียน เช่น บอจ.2 หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บอจ.3 บอจ.5/งบการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่ได้ยนื่ ไว้กับกรม
กรณีไม่ประสงค์ให้นายทะเบียนลงนามรับรองบนเอกสาร
4. เมื่อทารายการคาขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถชาระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ตอบ สามารถชาระเงินได้โดยวิธีการดังนี้
4.1 Scan QR Code หรือ Barcode ที่ปรากฏด้านล่างของใบนาชาระเงิน ผ่าน Mobile banking ได้ทุกธนาคาร
ผ่านบริการ Crossbank
4.2 *ตู้ ATM หรือ Internet banking เลือกชาระสินค้าและบริการ / จ่ายบิล (ไม่สามารถเลือกโอนเงินได้)
4.3 *เคาน์เตอร์ธนาคาร
ข้อ 4.2 และ 4.3 เฉพาะธนาคารที่ระบุไว้ในใบนาชาระเงิน (Pay-in) เท่านัน้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ (เมื่อชาระเงินแล้ว สถานะคาขอจะเปลี่ยนจาก “รอชาระเงิน” เป็น “ชาระเงินแล้ว” ดูวิธีตรวจสอบ
สถานะคาขอ ได้ที่ข้อ 6. หน้า 7)

หมายเหตุ กรณีเลือกรับเอกสาร ณ ธนาคาร ต้องชาระเงินทีห่ น้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
5. ชาระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทาอย่างไร ต้องส่งสลิปหรือหลักฐานการชาระเงินมาที่กรมฯ หรือไม่อย่างไร
ตอบ ระบบการรับชาระเงินเป็นแบบ Online Real Time ซึ่งจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่ต้อง
ส่งสลิปหรือหลักฐานการชาระเงินมาที่กรม แต่ให้ทาการตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง หากปรากฏสถานะ “ชาระเงิน
แล้ว” แสดงว่ากรมได้รับข้อมูลการชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รอรับเอกสารตามช่องทางที่เลือกไว้
6. วิธีการตรวจสอบสถานะคาขอทาได้อย่างไร
ตอบ login เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู “ตรวจสอบ” เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะคาขอ” ระบุเลขทีค่ าขอ >>
คลิก “ค้นหา”
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7. สถานะใดบ้างที่สามารถติดต่อรับเอกสารได้ กรณีรับเอกสารด้วยตนเอง
ตอบ (1) สถานะจัดเตรียมเอกสาร (2 ) สถานะจัดส่งเอกสาร
8. กรณีชาระเงินแล้ว แต่สถานะคาขอยังเป็น “รอชาระเงิน” ต้องทาอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบวิธีการชาระว่าเป็นไปตามที่กรมกาหนดหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดจากกรณี ดังนี้
X ชาระโดยเลือก “โอนเงิน” ทาให้เงินไม่เข้าระบบขอหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์
X ไม่ได้ชาระผ่านธนาคารทีก่ รมกาหนด (ตามใบ pay-in)
X ระบุเลขที่คาขอ หรือ Ref. no. ผิด
X ระบบการรับชาระเงินของธนาคารขัดข้อง
ให้ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการตรวจสอบก่อนโดยแจ้ง 1.เลขที่คาขอ จานวน 15 หลัก 2.วิธีการชาระ เช่น QR Code
หรือเลือกโอนเงิน 3.ธนาคารที่ใช้ชาระเงิน 4.วันเดือนปีที่ทารายการ อย่าทารายการคาขอใหม่
9. เมื่อชาระเงินแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเอกสารได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เมื่อชาระเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเอกสาร โปรดตรวจสอบสถานที่รับเอกสารให้
ถูกต้องก่อนชาระเงินค่าธรรมเนียม
10. หากต้องการรับเอกสารด้วยตนเอง ณ สนามบินน้า ต้องทาอย่างไร
ตอบ เลือก “รับด้วยตนเอง” เลือกจังหวัด “กรุงเทพมหานคร” เลือก “กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ดังรูป

11. หากชาระเงินเรียบร้อยแล้ว พบว่าขอเอกสารผิดบริษทั หรือเลือกเอกสารผิด สามารถขอยกเลิกคาขอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เนือ่ งจากระบบการรับชาระเงินของกรมเป็นแบบ Online Realtime กรุณาตรวจสอบรายการคาขอ
ให้ถกู ต้องก่อนชาระเงิน หากชาระแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการคาขอได้
12. เลือกรับเอกสารแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จะดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางอีเมลใช่หรือไม่
ตอบ ไม่ใช่ อีเมลจะเป็นเพียงการแจ้งเตือนว่าเอกสารจัดส่งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น กรณีไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน
ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะคาขอ หากสถานะเป็น “จัดส่งเอกสาร” ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ ดังนี้
12.1 Login เข้าสู่ระบบ
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12.2 เลือกเมนู “ตรวจสอบ” หัวข้อย่อย“ดาวน์โหลดไฟล์/ใบเสร็จ” กรอกเลขที่คาขอ >> คลิก “ค้นหา”

12.3 คลิกปุม่

เมื่อต้องการดาวน์โหลด

12.4 คลิก
ยืนยันการดาวน์โหลดไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ อีกครัง้ โดยระบุรหัสเปิดไฟล์ คือ วันเดือนปี(ค.ศ)
เกิดของท่าน ตัวอย่าง : หากวันเดือนปีเกิดของท่านคือ 1 มีนาคม ค.ศ. 1980 รหัสผ่านของท่านคือ 01031980
เมื่อกรอกรหัสเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด” ดังรูป
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13. เมื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์และระบบแจ้งว่า วัน/เดือน/ปี/เกิด ไม่ถูกต้อง ต้องทาอย่างไร
ตอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ โดยคลิก edit profile ที่มุมขวา และตรวจสอบวัน/เดือน/ปี เกิด
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 7.2 หน้า 5)
14. หนังสือรับรองมีอายุการใช้งานหรือระยะเวลาการใช้งานหรือไม่
ตอบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้กาหนดระยะเวลาของหนังสือรับรองนิติบุคคลไว้
หมายเหตุ : หนังสือรับรองไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบผ่าน QR Code, Ref.No.
หน้าเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร
15. รับเอกสารผ่านช่องทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทีไ่ หน
ตอบ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ สามารถพิมพได้ครั้งเดียวเท่านั้น) ตามขั้นตอนดังนี้
15.1 ทาการ Login เข้าสู่ระบบ
15.2 เลือกเมนู “ตรวจสอบ” >> “ดาวน์โหลดไฟล์/ใบเสร็จ”

15.3 ระบุเลขที่คาขอ คลิก“ค้นหา” คลิกทีส่ ัญลักษณ์เครือ่ งพิมพ์สีส้ม
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15.4 ยืนยันการพิมพ์ “การพิมพ์ครั้งแรกถือเป็นต้นฉบับ การพิมพ์ครั้งต่อๆไป จะเป็นสาเนา” ให้ตรวจสอบ
เครื่องพิมพ์ (printer) ให้พร้อม ก่อนคลิก “ตกลง” ระบบจะแสดงภาพตัวอย่างใบเสร็จรับเงินก่อนทาการพิมพ์

16. หากต้องการขอหนังสือรับรองที่มีสานักงานสาขา สามารถขอผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ตอบ
16.1 ขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกรับช่องทางรับด้วยตนเอง (walk in) จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
และไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ (EMS)
16.2 ติดต่อขอเอกสารด้วยตนเอง (walk in) ณ สานักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1-6 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ทั่วประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้า ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ : ไม่สามารถขอสานักงานสาขา กรณีเลือกรับผ่านธนาคาร (e-Certificate) และรับแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
17. กรณีขอรับผ่านธนาคาร ต้องเตรียมเอกสารใดบ้างเพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองฯ และสามารถขอรับ
ผ่านธนาคารใดบ้าง
ตอบ โดยผู้ใช้บริการ สามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
17.1 สมัครสมาชิกผ่านระบบขอหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์กรม (ตามข้อ 4. หน้า 2 ไม่ต้อง
เตรียมเอกสารใดๆ) ทารายการ และนาใบนาชาระเงิน (Pay-in) ติดต่อชาระเงิน ณ สาขาธนาคารที่ร่วมโครงการ >>
รอรับเอกสาร ณ ธนาคารสาขาที่ชาระเงิน
18.2 ติดต่อธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการ e-Certificate จานวน 9 ธนาคาร ดังนี้ (กรอกแบบคาขอ ณ ธนาคาร)
1) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2) ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
3) ธนาคารกรุงเทพ บางสาขา
4) ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (เฉพาะหนังสือรับรอง)
5) ธนาคารเกียรตินาคิน บางสาขา
6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บางสาขา
7) ธนาคารทหารไทยธนชาต บางสาขา
8) ธนาคารมิซูโฮ บางสาขา
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9) ธนาคารไทยพาณิชย์ บางสาขา
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบสาขาธนาคารที่ให้บริการ e-Certificate ได้ที่ www.dbd.go.th >> คู่มือทาธุรกิจ >>
ข้อมูลธุรกิจ หัวข้อรายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร
(e-Certificate)
Link : https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
19. ต้องการขอรับรองสาเนาเอกสารทะเบียนรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) แต่ระบบไม่อนุญาต
ให้เลือกเอกสาร
ตอบ บริการรับรองสาเนาเอกสารทะเบียน เช่น บอจ.2 บอจ.3 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการได้
เฉพาะนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เท่านั้น โดยสามารถ
ทารายการใหม่โดยเลือกรับเอกสารผ่านช่องทางอื่นทดแทน เช่น ไปรษณียด์ ่วนพิเศษ (EMS) หรือเลือกรับด้วยตนเอง
ได้ตามปกติ
20. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษขอผ่านธนาคารได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ไม่สามารถขอรับผ่านธนาคารได้ แต่สามารถขอผ่านระบบขอหนังสือรับรองฯ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกช่องทางการรับเอกสารได้ 4 ช่องทาง คือ รับด้วยตนเอง (walk in) ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS) จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)
21.หนังสือรับรองช่วง สามารถขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอผ่านธนาคารได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ กรุณาติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ หน่วยบริการของกรม
22. บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือไม่
ตอบ เจ้าหน้าที่ให้บริการในวัน – เวลาราชการ (จ.-ศ. 08.30 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
แต่ผู้ใช้บริการสามารถทารายการได้ 24 ชม. เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นของนิตบิ ุคคล โดยไม่ต้องการนายทะเบียนลงนามรับรองเอกสาร แนะนาให้ใช้
บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Datawarehouse+) www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> การบริการข้อมูล
ธุรกิจ >> คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Datawarehouse+) โดยสามารถตรวจค้นข้อมูลตลอด 24 ชม. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
23. หนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ลงนามรับรองบนเอกสาร สามารถใช้ทาธุรกรรมได้
เลยหรือไม่
ตอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ทาให้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับต้นฉบับเอกสารราชการทั่วไป
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3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
1. อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
2. อัตราค่าบริการ ตามช่องทางการรับเอกสาร ได้แก่ พนักงานกรมจัดส่ง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และรับ ณ ธนาคาร
(รับด้วยตนเอง และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีค่าบริการ)
รายการ
หนังสือรับรอง
-รายการละ
รับรองสาเนาเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนสามัญ -หน้าละ
นิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด การขอถ่ายเอกสาร
-เอกสารทางทะเบียน รายละ
บริษัทจากัด
บริษัทมหาชน -งบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
จากัด
รายละ
-ถ่ายเอกสารหน้าละ
หนังสือรับรอง รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
-ไฟล์ละ

1. ค่าธรรมเนียม

พนักงานกรมจัดส่ง
(Delivery)
ชุดแรก = 150 บาท
40 บาท ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท
ชุดแรก = 150 บาท
50 บาท ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท
ชุดแรก = 150 บาท
50 บาท ชุดต่อไปชุดละ = 100
50 บาท บาท

2. ค่าบริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS)
คิดตามน้าหนัก
เอกสารรวมค่าบริการ
คิดตามน้าหนัก
เอกสารรวมค่าบริการ

คิดตามน้าหนัก
เอกสารรวมค่าบริการ

3 บาท

200 บาท

หนังสือรับรอง
-รายการละ 100 บาท

ฉบับละ 300 - 500 บาท ชุดแรก = 150 บาท
ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท
รับรองสาเนาเอกสารทะเบียน หน้าละ 100 บาท
ชุดแรก = 150 บาท
- หน้าละ 100 บาท
ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท
หน้าละ 50 บาท
ชุดแรก = 150 บาท
การประกอบธุรกิจ รับรองสาเนางบการเงิน
ชุดต่อไปชุดละ = 100
ของชาวต่างชาติ - หน้าละ 50 บาท
บาท
ขอตรวจค้นหรือคัดสาเนา
รายการละ 200 บาท ชุดแรก = 150 บาท
เอกสาร
ชุดต่อไปชุดละ = 100
เอกสารทางทะเบียน
บาท
งบการเงิน รายละ 50 บาท
รายละ 50 บาท
ถ่ายเอกสาร (ค่าบริการ)
หน้าละ 3 บาท
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คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ
คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ
คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ
คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ

รายการ

1. ค่าธรรมเนียม

*รับรองสาเนาเอกสารทะเบียน เรื่องละ 20 บาท
*รับรองสาเนางบการเงิน

เรื่องละ 20 บาท

ขอตรวจค้นหรือคัดเอกสาร
ถ่ายเอกสาร (ค่าบริการ)

รายการละ 5 บาท
หน้าละ 3 บาท

สมาคมและหอการค้า

2. ค่าบริการ
พนักงานกรมจัดส่ง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(Delivery)
EMS
ชุดแรก = 150 บาท
คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ
ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท
ชุดแรก = 150 บาท
คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ
ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท
ชุดแรก = 150 บาท
คิดตามน้าหนักเอกสารรวมค่าบริการ
ชุดต่อไปชุดละ = 100
บาท

ตัวอย่างค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
- ทารายการขอหนังสือรับรอง
5 รายการ
ค่าธรรมเนียม
40x5
เลือก กรมจัดส่ง
200+150
เลือก ส่งทาง EMS
200+65
- ทารายการขอรับรองสาเนาเอกสาร
เอกสาร 8 หน้า
ค่าธรรมเนียม
8x50
เลือก กรมจัดส่ง
400+150
เลือก ส่งทาง EMS
400+60
*** เมื่อท่านทารายการแล้ว ระบบจะแจ้งยอดค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้ทราบ ***
ลาดับ
1

2

3

รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด
1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล
1.2 รับรองสาเนาเอกสารทะเบียน

1. ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 200 บาท
หน้าละ 50 บาท

1.3 รับรองสาเนางบการเงิน

หน้าละ 50 บาท

1.4 รับรองสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

หน้าละ 50 บาท

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
2.1 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
2.2 รับรองสาเนาเอกสารทะเบียน

ฉบับละ 300-500 บาท
หน้าละ 100 บาท

2.3 รับรองสาเนางบการเงิน

หน้าละ 50 บาท

สมาคมและหอการค้า
3.1 รับรองสาเนาเอกสารทะเบียน

เรื่องละ 20 บาท

3.2 รับรองสาเนางบการเงิน

เรื่องละ 20 บาท
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1 ฉบับ
200 บาท
350 บาท
265 บาท
1 ฉบับ
400 บาท
550 บาท
460 บาท

2. ค่าบริการของธนาคาร
ฉบับละ150 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท
ฉบับละ150 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท
1-5 หน้าแรก 100 บาท
หน้าถัดไปหน้าละ 20 บาท

4. วิธีการตรวจสอบหนังสือรับรอง และรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางการตรวจสอบ ดังนี้
4.1 สแกน QR Code
4.2 เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือก “บริการออนไลน์” หัวข้อ การบริการข้อมูลธุรกิจ
เลือก “ตรวจสอบหนังสือรับรอง”
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ติดต่อสอบถาม
ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร call center 1570 หรือ 0 2547 5160, 0 2547 5944, 0 2547 4367, 0 2547 4387
อีเมล onlinedocument@dbd.go.th หรือ ecertificate.team@gmail.com
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์กรม www.dbd.go.th
Facebook

Application
“DBD service”

IOS

https://www.youtube.com/watch?v=s2dDrxei3WQ
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Android

