
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
       การรับงบการเงิน/สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รวมระยะเวลา 12 นาที

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารงบการเงิน/
สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

3 นาที

บันทึกข้อมูลเข้าระบบและจัดเก็บภาพ (Scan) 
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

5 นาที

ส่งมอบสําเนาใบนําส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช. 3)

(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

ตรวจสอบการจัดทําหรือแปลงเอกสารงบการเงิน/
สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

4 นาที



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การนําส่งงบการเงิน/สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD e-Filing)

รวมระยะเวลา 10 นาที

ผู้ใช้บริการนําส่งงบการเงิน/สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
และแนบไฟล์เอกสารประกอบการนําส่งงบการเงิน

ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน/สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการนําส่งงบการเงินก่อนอนุมัติ

10 นาที

 

ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลงบการเงิน/สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
และจัดเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการนําส่งงบการเงิน

ไม่อนุมัติและแจ้งข้อบกพร่อง
พร้อมเหตุผลให้แก้ไข

    อนุมัติ
     ผู้ใช้บริการ
      - พิมพ์ใบรบังบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
      - พิมพ์แบบ ส.บช.3

ครบถ้วนถูกต้อง พบข้อบกพร่อง

(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  www.dbd.go.th

ข้อสังเกต : ระยะเวลาในการกรอกและนําส่งข้อมูลข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
       การรับแจ้งเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล 

และท่ีตั้งสํานักงานท่ีทางราชการแก้ไข

รวมระยะเวลา 10 นาที

รับหนังสือขอแก้ไขรายการทางทะเบียน

ตรวจสอบเอกสารและบันทึกแก้ไขข้อมูลเข้าระบบ
10 นาที

แจ้งผลการแก้ไข

(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
 การให้บริการตรวจค้นเอกสารทะเบียนและงบการเงิน

รวมระยะเวลา 22 นาที 
 (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

รับคําขอและรับชําระค่าธรรมเนียม
2 นาที

ตรวจสอบข้อมูล / พิมพ์เอกสารตามคําขอ / แจ้งค่าบริการ
18 นาที

รับชําระค่าบริการ
2 นาที

ส่งมอบเอกสาร



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
 การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล

รวมระยะเวลา 30 นาที 
(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

จัดทําหนังสือรับรอง
15  นาที 

ตรวจสอบเอกสาร และประทับตรา
 3 นาที 

ส่งมอบหนังสือรับรอง
 

ตรวจสอบเลขทะเบียน              
และเลขท่ีใบอนุญาต

8 นาที 

รับชําระค่าธรรมเนียม
2 นาที 

รับคําขอ

บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

บริษัทมหาชนจํากัด

ธุรกิจของคนต่างด้าว

รับคําขอ
และรับชําระค่าธรรมเนียม

2  นาที

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
2  นาที 



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การให้บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร

ของนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต (e-Service)

รวมระยะเวลา 25 นาที

จัดทําหนังสือรับรอง/รับรองสําเนา/ถ่ายเอกสาร
พิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

15  นาที 

ตรวจสอบเอกสารและประทับตรา
 3 นาที 

จัดส่งเอกสารตามช่องทางการให้บริการ 
 3 นาที

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและลงนามเอกสาร
2  นาที 

พิมพ์ใบคําขอท่ีชําระเงินแล้วจากเว็บไซต์ธนาคารพาณิชย์
2 นาที 

3) ขอรับด้วยตนเอง(Walk in)1) ไปรษณีย์ (EMS)    2) พนักงานกรม (Delivery)  

(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสําเนาเอกสารของนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รวมระยะเวลา 20 นาที

สร้างไฟล์หนังสือรับรอง / รับรองสําเนาเอกสาร และใบเสร็จค่าธรรมเนียม 
5  นาที 

พิมพ์เอกสารและใบเสร็จค่าธรรมเนียม 
พร้อมส่งมอบให้ผู้รับบรกิาร 

ส่งไฟล์เอกสารและใบเสร็จค่าธรรมเนียม
5  นาที 

กรอกคําขอรับบริการในระบบงานและรับชําระเงินค่าธรรมเนียม
3  นาที 

       (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และใบเสร็จค่าธรรมเนียม
พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

7  นาที 

รับคําขอ



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสําเนาเอกสารของนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร  

รวมระยะเวลา 20 นาที

สร้างไฟล์หนังสือรับรอง / รับรองสําเนาเอกสาร และใบเสร็จค่าธรรมเนียม 
5  นาที 

เจ้าหน้าท่ีธนาคารพิมพ์เอกสารและใบเสร็จค่าธรรมเนียม 
พร้อมส่งมอบให้ผู้รับบรกิาร 

ส่งไฟล์เอกสารและใบเสร็จค่าธรรมเนียมให้ธนาคาร
5  นาที 

ตรวจสอบคําขอรับบริการท่ีชําระเงินแล้ว ผ่านเว็บไซต์ระบบงาน
3  นาที 

       (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และใบเสร็จค่าธรรมเนียม
พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

7  นาที 



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การให้บริการหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนตามระยะเวลา 

(หนังสือรับรองช่วง)

รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที

เจ้าหน้าท่ีรับคําขอ
  3  นาที  

ตรวจสอบรายการทางทะเบียนในระบบ Image กับคําขอช่วงท่ีระบุมา
10  นาที  

บันทึกข้อมูลรายการทางทะเบียนตามช่วงที่ระบุมาในคําขอและตรวจสอบความถูกต้อง
3  ช่ัวโมง

ชําระค่าธรรมเนียม
2 นาที 

ส่งมอบหนังสือรับรองช่วง

 (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองช่วงนิติบุคคล

จัดทําหนังสือรับรองช่วง
5 นาที 

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องหนังสือรับรองช่วง                 
และค่าธรรมเนียม ลงลายมือชื่อนายทะเบียน

10 นาที 

เงื่อนไข : 1. ระยะเวลาดังกล่าว เป็นการขอหนงัสือรับรองมีจํานวนชว่งระยะเวลาท่ีขอไมเ่กิน  10  ช่วงระยะเวลา  และชื่อกรรมการไม่เกิน  10  คน  
            2. ส่วนการขอหนังสือรับรองที่มีจํานวนชว่งระยะเวลาท่ีขอมากกว่า  10  ช่วงระยะเวลา  และหรือข้อมูลรายการทางทะเบียนไมส่มบูรณ์ถกูต้อง  
                จะพิจารณาตามปริมาณรายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบยีนและแจ้งกําหนดนัดรับเอกสารให้ผู้รับบริการ แต่ละรายทราบ



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การให้บริการรับรองสําเนาเอกสารทะเบียนและงบการเงิน

รวมระยะเวลา 30 นาที
 (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

รับคําขอ

บันทึกรายการเอกสารเข้าระบบและแจ้งค่าธรรมเนียม
 13 นาที

รับชําระค่าธรรมเนียม
2 นาที

จัดทําเอกสาร
 10 นาที

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
5 นาที

ส่งมอบเอกสาร



ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การให้บริการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ 

(จํานวนข้อมูลไม่เกิน 150,000 ระเบียน)

รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที

รับชําระค่าธรรมเนียมการบริการ
  2  นาที  

ประมวลผล / ตรวจสอบข้อมูล / แจ้งค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูล
1 ช่ัวโมง  20  นาที  

รับชําระค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูล
5  นาที

รับคําขอและบันทึกข้อมูลลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (1) 
10 นาที 

ส่งมอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 
หมายเหตุ : (1)  สื่อที่ใช้ในการบันทึก ผู้รับบริการต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอง

(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

รับคําขอ


