
 
 

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารขอรบัชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผา่น 

(Username & Password) และวธิกีารยนืยันตัวตนของผู้ใชบ้รกิาร 
สําหรบัการใช้งานระบบจดทะเบียนนติบิคุคลทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Registration)  

พ.ศ. 2560 
 

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) เพ่ือปรับปรุงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีความทันสมัยและ
สามารถให้บริการรับจดทะเบียนได้อย่างครบวงจร ซึ่งการดําเนินโครงการดังกล่าวจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการจดทะเบียนในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการลงลายมือช่ือของผู้เก่ียวข้องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือวิธีการอย่างอื่นแทนการลงลายมือชื่อแบบเดิม เช่น การใช้ชื่อผู้ใช้      
และรหัสผ่าน (Username & Password) หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) 

เพ่ือให้การใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียน 
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับช่ือผู้ใช้ 
และรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการสําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 

ข้อ 4  ในประกาศน้ี  
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้สมัครขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพ่ือใช้บริการ

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสํานักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์      

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
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“ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)” หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์
อ่ืนใดที่สร้างขึ้น  ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature) ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

ข้อ 5 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเสมือนเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature) ที่ใช้สําหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) และให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมและผูกผันตามเน้ือหาและข้อมูลน้ันทุกประการ 

ข้อ 6 ในการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพ่ือใช้บริการระบบจดทะเบียน 
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) น้ัน ให้ผู้ใช้บริการกรอกคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศน้ีผ่านทาง
ระบบยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ (ww.dbd.go.th) โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง      
ทุกประการ 

ข้อ 7 ผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอํานาจต้องแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่
อ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด เพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สําหรับการใช้งานระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปน้ี จํานวนอย่างละ 1 ชุด  

(1) คําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 
โดยกรอกข้อมูลในแบบคําขอผ่านทางระบบยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ (www.dbd.go.th) 

(2) หนังสือข้อตกลงและเง่ือนไขในการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) 
สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตามท่ีแนบท้ายประกาศน้ี 

(3) กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีเป็นชาวต่างชาติ 

(4) กรณีมอบอํานาจให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี 
ของผู้ใช้บริการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดของผู้รับมอบอํานาจในแบบคําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ด้วย 

 ข้อ 8 เมื่อผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอํานาจได้แสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 แล้ว 
ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate Code) บัญชีช่ือผู้ใช้ที่ได้รับ ไปทางอีเมลของผู้ใช้บริการตามที่ได้
แจ้งไว้ โดยผู้ใช้บริการต้องทําการยืนยัน (Activate) บัญชีช่ือผู้ใช้ที่ได้รับดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
การอนุมัติ 

ข้อ 9 การขอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการ ให้ดําเนินการดังน้ี 
 9.1 กรณีขอแก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญซึ่งใช้ในการอ้างอิงหรือยืนยันตัวผู้ใช้บริการ       

ในส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอํานาจแสดงตัวต่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 
ณ สถานที่ตามท่ีกําหนดในข้อ 7 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปน้ี จํานวนอย่างละ 1 ชุด  
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(1) คําขอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการ ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี โดยกรอกข้อมูลในแบบ
คําขอผ่านทางระบบยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ (www.dbd.go.th) 

(2) กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

(3) กรณีมอบอํานาจให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
แล้วแต่กรณี ของผู้ใช้บริการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอํานาจในแบบคําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ด้วย 
 9.2 กรณีขอแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่นนอกจากกรณีตาม 9.1 ผู้ใช้บริการสามารถทําการ
แก้ไขข้อมูลผ่านทางระบบยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ (www.dbd.go.th) ได้โดยไม่ต้องย่ืนคําขอแก้ไขข้อมูล 

 ข้อ 10 ในการแสดงตัวเพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามข้อ 7 หรือ
ขอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เป็นสาระสําคัญตามข้อ 9.1 ผู้ให้บริการจะทําการถ่ายรูปหรือบันทึกภาพเก็บไว้
เพ่ือเป็นหลักฐานการแสดงตัวเพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีผู้ให้บริการกําหนด และในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้มาแสดงตัวด้วยตนเองจะต้องมอบอํานาจให้บุคคลที่มี
สัญชาติไทยเป็นผู้มาย่ืนเอกสารแสดงตัวตนแทนผู้ใช้บริการเท่าน้ัน 

 ข้อ 11 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและยินยอมผูกพันตามเน้ือหาหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้      
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบของผู้ให้บริการ เสมือนว่าเป็นการลงลายมือช่ือ
ของผู้ใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยรวมถึงกรณีที่มีการสร้างหรือนําลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดข้อตกลงและเง่ือนไขของการใช้งาน  
 
      ประกาศ ณ วันที่  17  มีนาคม  2560 

       บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ 
  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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คําขอรบั/แก้ไขข้อมูล 
ชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) 

                                                                              เลขที่ใบสมัคร (Application ID)......................................        
ข้อมูลการลงทะเบียนผูใ้ชบ้รกิาร (User Information)                                               (   ) ขอรบั   (   ) แก้ไขขอ้มูล    
                        

 

ส่วนที่ 2 ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ (Contact Address) 

 

ส่วนที่ 3 กรณีมอบอํานาจใหผู้้อ่ืนมาดําเนินการแทน (Authorization (If Applicable)) 

 

 

          ข้าพเจ้า                                    ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  หนังสือเดินทาง เลขที่                      
ประเทศ                                    ขอมอบอํานาจให้                                             ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน 
เลขที่                                  เป็นผู้กระทําการแทนข้าพเจ้าในการยื่นคําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
และยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ เพ่ือใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Registration) 
          การใด ๆ ที่ผู้รับมอบได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็น
ผู้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ 
 
      ลงช่ือ                                            ผูม้อบอํานาจ       ลงช่ือ                                            ผูร้ับมอบอํานาจ 
            (                                            )                            (                                            ) 
           
      ลงช่ือ                                            พยาน                ลงช่ือ                                            พยาน 
            (                                            )               (                                            ) 

เลขที่                 หมู่ที ่         อาคาร/หมู่บ้าน                                             ห้องเลขที่/ช้ันที่                           
ตรอก/ซอย                                           ถนน                                        แขวง/ตําบล                                 
เขต/อําเภอ                                      จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์                               
หมายเลขโทรศัพท์                                                    หมายเลขโทรสาร                                                       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล (Personal Information)                                                                                
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
วันเดือนปี (พ.ศ.) เกิด                                                  สัญชาติ                                        
เลขประจําตัวประชาชน (Identification Number)  
วันออกบัตร                                                       วันบัตรหมดอายุ    
หรือหนังสือเดินทางเลขที่                                                          ประเทศ                                                    
วันที่ออกหนังสือเดินทาง                                                          วันหมดอายุ    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ในต่างประเทศ (Address)  
  
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน (Home Phone)                            หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Phone)   
E-mail Address    

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ปิดอากร 
10 บาท 

(กรณีมอบอํานาจ) 



 

ส่วนที่ 4 ที่อยู่ของผู้รบัมอบอํานาจทีส่ามารถตดิต่อได้ (Authorized Person Address) 

 

 
เอกสารประกอบคําขอ (Application Attachments) 

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานที่ให้ไว้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ระบุไว้โดยเคร่งครัด หากปรากฏ
ภายหลังว่าข้อความหรือหลักฐานที่แจ้งหรือให้ไว้ไม่ถูกต้องแท้จริง หรือหากปรากฏว่าข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข       
ในการใช้บริการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการยกเลิกบัญชีชื่อผู้ใช้ในทันทีและยอมรับความผูกพันที่เกิดขึ้นทุกประการ 
 

   ลงช่ือ  ผู้ใช้บริการ        
         (  ) 
                    วันที่             /             /             

 

 

 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                            563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

  สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
 

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครจากต้นฉบับจริงถูกต้องและได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
             
            ลงช่ือ           ผู้รับลงทะเบียน    

                          (                                             ) 
       วันที่             /             /             

        เจ้าหน้าที่/นายทะเบียน สังกัด                                                    หมายเลขโทรศัพท ์                                  
                                                                                                

เอกสารที่ย่ืนพร้อมคําขอ จํานวน.................ฉบับ  
 

- หนังสือข้อตกลงและเง่ือนไขในการขอรับช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน (Username & Password)  
- กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ  
- กรณีมอบอํานาจให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี ของผูใ้ช้บริการพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง และใหผู้้รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ด้วย 

เลขที ่                หมู่ที ่         อาคาร/หมู่บ้าน                                             ห้องเลขที/่ช้ันที่                               
ตรอก/ซอย                                           ถนน                                        แขวง/ตําบล                                  
เขต/อําเภอ                                      จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์                                 
หมายเลขโทรศัพท์                                                          หมายเลขโทรสาร                                                   

2/2 



  

 
หนังสือข้อตกลงและเง่ือนไขในการขอรบัชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) 

เพื่อใชบ้รกิารระบบจดทะเบยีนนติบิคุคลทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Registration) 
ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................................... (ผู้ใช้บริการ) ขอแสดงความจํานงในการขอรับ       

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ   

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขน้ีใช้บังคับระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” 
กับผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Registration) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”  

2. การสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล       
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

3. ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัว
ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน
ของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จดังกล่าว 

4. ผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในการสมัครขอรับ 
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ และในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

5. เมื่อผู้ใช้บริการทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทําการส่ังพิมพ์ (Print out) เอกสารใบสมัคร
ออกมาเพื่อทําการลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ และผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) แล้วนําไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ตามที่กําหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนต่อผู้ให้บริการ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการสมัครขอรับ          
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ใช้บริการแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันการสมัคร (Activate Code)          
ไปทางอีเมลของผู้ใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ให้ผู้ใช้บริการทําการยืนยันการสมัคร (Activate) ตามวิธีการท่ีระบุไว้      
ในอีเมลดังกล่าว หลังจากน้ันจึงจะสามารถเข้าใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อไป 

6. ผู้ใช้บริการต้องไม่นําชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบ 
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

7. ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจดีว่า การใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) เพื่อสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้คู่กับรหัสผ่าน 
(Password) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กําหนดขึ้นด้วยตนเอง และใช้ร่วมกับรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP)  
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถจํารหัสผ่านที่ตนกําหนดได้ ผู้ใช้บริการจะต้องทําการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางหน้าจอระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และคลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน”  

8. ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องทําการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยทันทีผ่านทางหน้าจอระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Registration) ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนํารหัสผ่าน (Password) ไปใช้และก่อให้เกิดผลเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการต้อง
รับผิดชอบการกระทําดังกล่าวด้วย 
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9. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร
ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ได้ ตามที่ผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะ
ออกมาใช้บังคับในอนาคต หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข             
ในข้อตกลงฉบับน้ี ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทาง e-mail, SMS หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด 
ที่ผู้ให้บริการกําหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่การแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้ 

10. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการตกลง
และยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์และบันทึก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ใช้บริการตกลง
และยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการ
ลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยรวมถึง
กรณีที่มีการสร้างหรือนําลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือใช้โดยผิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ด้วย  

11. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัดเพื่อความ
ปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวได้ 

12. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัคร
ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 

13. ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น e-mail, SMS หรือช่องทางอื่นใดที่จะ   
มีขึ้นในอนาคต ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้บริการมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใด ๆ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam 
mail ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งส้ิน 

14. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าปรากฏว่า
ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น   
จากการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว 
 
 

          ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ใช้บรกิาร 
    (.............................................................) 

                                                     วันที่             /             /                

2/2 



กรอกข�อมูลเพือ่ขอรับชื่อผู�ใช�และรหัสผ�าน (Username & Password)
ผ�านทางหน�าเว็บไซต/ (www.dbd.go.th)

ผู�ใช�บริการ

ผู�ใช�บริการ

พิมพ/แบบคําขอ พร�อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ผู�ใช�บริการ
1. มาแสดงตัวพร�อมย่ืนเอกสารหลักฐานด�วยตนเอง หรือ
2. มอบอาํนาจให�บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
    ณ ส$วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพฒันาธุรกิจการค�า หรือ   
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค�าเขต 1-6 หรือ สํานักงานพาณิชย-จังหวัด 
76 จังหวัด 

เจ�าหน�าที่/นายทะเบียน

เอกสาร-หลักฐานประกอบคําขอ

1. แบบคําขอรับ Username & Password
2. หนังสือข�อตกลงและเง่ือนไขในการขอรับ 

Username & Password
3. กรณีผู�ใช�บริการมาแสดงตัวด�วยตนเองให�แสดง

บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีเป@นชาวต$างชาติ 

4. กรณีมอบอํานาจให�ส$งสาํเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง แล�วแต$กรณี 
ของผู�ใช�บริการพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
และให�ผู�รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจาํตัว
ประชาชน พร�อมท้ังปDดอากรแสตมปE 10 บาท 

แผนผังข้ันตอนการยื่นคําขอรับช่ือผู�ใช�และรหัสผ�าน (Username & Password)
                       สําหรับการใช�งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส� (e-Registration) >>

หมายเหตุ : หลังจากเจ�าหน�าท่ีอนุมัติแล�ว หากผู�ใช�บริการไม$ทําการยืนยัน (Activate) บัญชีช่ือผู�ใช�ภายใน 30 วันนับแต$วันท่ีได�รับการอนุมัติ 
 ต�องทําการยื่นคําขอรับช่ือผู�ใช�และรหัสผ$าน (Username & Password) ใหม$

ปฏิเสธคําขอ

คืนคําขอพร�อมแจ�งข�อบกพร�อง

ตรวจเอกสารหลักฐาน/พิจารณาอนุมัติคําขอ

กรณีคําขอและเอกสาร

ไม�ถกูต�องหรือขาดตกบกพร�อง

กรณีคําขอและเอกสาร

ถูกต�องครบถ�วน

เจ�าหน�าที่/นายทะเบียน

- อนุมัติ
- บันทกึข�อมูล/ภาพเอกสารเข�าระบบ
- ส�ง Activation code ให�ผู�ใช�บริการ ทาง e-mail

ผู�ใช�บริการ

ทาํการยืนยัน (Activate) บัญชีชื่อผู�ใช�
ภายใน 30 วัน (คร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว)

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย-
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท- 0-2547-5995-8  สายด$วน 1570


