การใหบริการออกหนังสือรับรอง
และรับรองสําเนาเอกสารนิตบิ ุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร
(e-Certificate)

กองขอมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
พฤษภาคม 2562

คํานํา
การจัด ทําเอกสารแนะนํา การใหบริการออกหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร (e-Certificate) เพื่อ เผยแพรขอ มูล การดํา เนิน งานและทําใหเกิด ความ
ชัด เจนสอดคลองกับขอเท็จจริงในการดําเนินการ และทําใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลในการใชบริการ
ดังกลาวไดอยางครอบคลุมทั่วถึงในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
เอกสารแนะนําการใหบริการออกหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
ผานธนาคาร (e-Certificate) ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
1. ความเปนมาและความหมายของการใหบริการหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
ผานธนาคาร (e-Certificate)
2. เอกสารที่ใหบริการ อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ สถานที่ใหบริการ
3. ขั้นตอนการใชบริการ และวิธีตรวจสอบเอกสาร
4. โลโก DBD e-Certificate ธนาคารที่เขารวมโครงการ และชองทางการติดตอหนวยงาน
ผูใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Certificate)
กองขอ มูลธุรกิจ ไดจัด ทําเอกสารแนะนําการใหบ ริก ารออกหนังสือรับ รอง รับ รองสําเนา
เอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร (e-Certificate) ใหมีความเหมาะสม และเปน ปจจุบัน
เพื่อใชเปนแนวทางในการใหคําแนะนําของเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของกรม
รวมทั้ งสามารถใหผูรับ บริการหนั งสือรับ รองนิติบุ คคลไดรับขอมูลที่ ถูกตอง เหมาะสมและเป น ป จจุบั น
สามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป
กองขอมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
พฤษภาคม 2562

สารบัญ

หนา

ตอนที่ 1 ความเปนมาและความหมายของการใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนา
เอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร (e-Certificate)
1.1 ความเปนมาในการใหบริการขอมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
1.2 e-Certificate คือ อะไร

1
3

ตอนที่ 2 เอกสารที่ใหบริการ อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ สถานที่ใหบริการ
2.1 เอกสารที่ใหบริการ
2.2 อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
2.3 สถานที่ใหบริการ

4
4
5

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการใชบริการ และวิธีตรวจสอบเอกสาร
3.1 ขั้นตอนการใชบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนานิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 วิธตี รวจสอบหนังสือรับรองนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส

6
7

ตอนที่ 4 โลโก DBD e-Certificate และชองทางการติดตอหนวยงานผูใหบริการ
หนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)
4.1 โลโก DBD e-Certificate
8
4.2 ชองทางการติดตอหนวยงานผูใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคล
8
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)

ตอนที่ 1 ความเปนมาและความหมายของการใหบริการหนังสือรับรอง
รับรองสําเนาเอกสารนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร
(e-Certificate)
1.1 ความเปนมาในการใหบริการขอมูลธุรกิจของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
1.2 e-Certificate คือ อะไร
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1.1 ความเปนมาในการใหบริการขอมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีภารกิจที่สําคัญในการเปนคลังขอมูลธุรกิจของประเทศ โดยเปนแหลงเก็บ
รวบรวมและให บ ริก ารข อ มู ล ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล งบการเงิน บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผูถื อ หุ น และข อ มู ล ธุร กิ จ อื่ น
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมีการพัฒนาและยกระดับการใหบริการมาอยางตอเนื่อง ดังนี้

1. การบริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ในอดีต ขอมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลไดถูกจัดเก็บในรูปแฟมเอกสาร ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยแบงตามที่ตั้งสํานักงานแหงใหญของนิติบุคคล ผูรับบริการจึงตอง
เดินทางไปขอรับบริการขอมูลธุรกิจ ณ หนวยงานกรมพัฒนาธุรกิจการคาในพื้นที่ที่สํานักงานแหงใหญตั้งอยู
เทานั้น

2. การบริการ e–Service
การเริ่มใหบริการ e-Service ในป 2549 ซึ่งเปนกาวสําคัญในการยกระดับการใหบริการขอมูล
เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับเอกสารทะเบียนนิติบุคคล และงบการเงิน รวมทั้งบริการออกหนังสือ
รับ รอง โดยรว มมื อ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ให ป ระชาชนทั่ ว ไปสามารถขอหนั งสื อ รั บ รอง คั ด สํ าเนา และ
ถายเอกสารผานชองทาง Internet โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชองทางการชําระเงิน ไดแก

1) Internet Banking
2) ตู ATM
3) เคานเตอรธนาคาร

- ชองทางการรับเอกสาร ไดแก

1) รับดวยตนเอง (Walk in)
2) จัดสงโดยไปรษณียดว นพิเศษ (EMS)
3) จัดสงโดยพนักงานกรม (Delivery)
4) รับเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส (electronic File)
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3. การบริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส (e–Certificate)
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดาํ เนินการเพิม่ ชองทางการบริการขอมูลธุรกิจ โดยในป 2555
ไดมกี ารพัฒนาการใหบริการ จากที่ตองใหทางกรมสงเอกสารหรือมารับเอกสารเอง เปนการผูขอรับ
บริการสามารถรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส (e–Certificate) ไดที่ธนาคารพาณิชยท่ัวประเทศ
ซึ่งเริ่มใหบริการครัง้ แรกในวันที่ 20 มกราคม 2555
การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสเกิดจากความรวมมือในการทํา
MOU (Memorandums of Understanding) ของกรมพัฒ นาธุรกิจการคากับธนาคารพาณิชยที่เปน
พันธมิตรจํานวน 9 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งมีจุด
ใหบริการรวม 3,965 สาขา ไดตกลงใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานสาขา
ของธนาคาร โดยมีคาใชจายในการใหบริการ สําหรับธนาคารผูใหบริการ ซึ่งผูรับบริการสามารถทํา
รายการผานเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ www.dbd.go.th หรือผานทางธนาคาร (Walk In)
โดยชําระเงินไดที่เคานเตอรสาขาธนาคาร และขอรับเอกสารไดที่สาขาของธนาคาร
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ได ข ยายการให บ ริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) ผานธนาคาร ครอบคลุมถึงหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บ
รักษาไวข องการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมถึงการรับรองสําเนาเอกสารของนิติบุคคล เชน
เอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผูถือหุน ทะเบียนสมาชิกของสมาคมและหอการคา เปนตน
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1.2 e-Certificate คือ อะไร

e–Certificate คื อ การให บ ริ ก ารการออกหนั งสื อ รั บ รอง รับ รองสํ าเนาเอกสาร

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยการนําเทคโนโลยี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส”
หรือ Digital Signature มาใชในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล สามารถขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคลได
ที่หนวยงานพันธมิตรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ทั้ ง นี้ การให บ ริ ก าร e-Certificate จะเป น การสร า งมิ ติ ใหม ในการให บ ริ ก ารภาครั ฐ
ที่สําคัญ เนื่องจากการบริการดังกลาวถือเปนนวัตกรรมการใหบริการในรูปแบบใหมสําหรับการบริการออก
หนั ง สื อ ราชการ และยั งเป น การประสานความรว มมื อ กั น ระหวางภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ให เกิ ด
ประโยชนทางเศรษฐกิจตอทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและประชาชน ซึ่งในป 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดมีการขยายการใหบริการในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความหลากหลายและครอบคลุมความตองการ
ของผูใชบริการมากยิ่งขึ้น เชน บริการออกหนั งสือรับ รองขอความที่น ายทะเบียนเก็บ รักษาไวของการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว และบริการรับรองสําเนาเอกสารทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผูถือ
หุนของหางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ธุรกิจของคนตางดาว รวมถึงการรับรองสําเนาเอกสาร
ของหอการคา และสมาคมการคา

ตอนที่ 2 เอกสารที่ใหบริการ อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
สถานที่ใหบริการ
2.1 เอกสารที่ใหบริการ
2.2 อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
2.3 สถานที่ใหบริการ
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2.1 เอกสารที่ใหบริการ

ผูรับบริการสามารถขอเอกสาร จากบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิตบิ คุ คลทาง
อิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร ไดดังนี้
(1) หนังสือรับรองหางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
(2) รับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อของหางหุน สวนจดทะเบียน
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัดมหาชน
(3) หนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวของการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(4) รับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(5) รับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการคา และหอการคา

2.2 อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
ผูรับบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคาร จะตอง
ชําระเงิน 2 สวน คือ คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง และคาบริการของธนาคาร ซึ่งไดกําหนดไว ดังนี้
ลําดับ

เอกสารที่ใหบริการ

1

หางหุนสวนจํากัด บริษทั จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด

2

1.1 หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
1.2 รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
1.3 รับรองสําเนางบการเงิน
1.4 รับรองสําเนาบัญชีรายชื่อผูถ ือหุน
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

3

คาธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง

คาบริการของธนาคาร

ฉบับละ 200 บาท
หนาละ 50 บาท

ฉบับละ 150 บาท
1-5 หนาแรก 100 บาท
หนาถัดไปหนาละ 20 บาท

2.1 หนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว ฉบับละ 300-500บาท
ฉบับละ150 บาท
ของการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
2.2 รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
หนาละ 100 บาท 1-5 หนาแรก 100 บาท
หนาถัดไปหนาละ 20 บาท
2.3 รับรองสําเนางบการเงิน
หนาละ 50 บาท
1-5 หนาแรก 100 บาท
หนาถัดไปหนาละ 20 บาท
สมาคมและหอการคา
3.1 รับรองสําเนาเอกสารทะเบียน
เรื่องละ 20 บาท
1-5 หนาแรก 100 บาท
3.2 รับรองสําเนางบการเงิน
หนาถัดไปหนาละ 20 บาท
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2.3 สถานทีใ่ หบริการ
สถานที่ใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผา นธนาคาร
มีหนวยงานที่ใหบริการ รวม 3,966 สาขา ไดแก
(1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน
1 สาขา (ชัน้ 3 กรมพัฒนาธุรกิจการคา)
(2) ธนาคารกรุงเทพ
(3) ธนาคารกรุงไทย

จํานวน
จํานวน

242
1,130

สาขา
สาขา

(4) ธนาคารออมสิน
(5) ธนาคารกสิกรไทย

จํานวน
จํานวน

1,069
956

สาขา
สาขา

(6) ธนาคารไทยพาณิชย
(7) ธนาคารธนชาต
(8) ธนาคารมิซูโฮ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
515
2

สาขา
สาขา
สาขา

(9) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวน
(10) ธนาคารเกียรตินาคิน จํานวน

45
5

สาขา
สาขา

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ ผูข อรับบริการสามารถตรวจสอบสาขาของธนาคารที่ใหบริการ ไดจาก www. dbd.go.th
เมนู “บริการออนไลน” เลือก“ขอหนังสือรับรอง/คัดสําเนา” เลือกชองทางการรับเอกสาร “รับที่ธนาคาร”
เลือกประเภทของเอกสารทีต่ องการรับบริการ เลือกเมนู “ธนาคารที่ใหบริการ”

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการใชบริการ และวิธีตรวจสอบหนังสือรับรอง
รับรองสําเนาเอกสารนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
3.1 ขั้นตอนการใชบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 วิธีตรวจสอบเอกสาร
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3.1 ขั้นตอนการใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
1)
2)
3)
4)

ผูร ับบริการทําคําขอผานเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือสาขาธนาคาร
ผูร ับบริการชําระคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง และคาบริการของธนาคารตามที่กําหนด
กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดทําและสงไฟลเอกสาร ใหกับธนาคาร
ธนาคารพิมพเอกสาร และใบเสร็จรับเงินผานระบบของกรม เพือ่ สงมอบใหผูรบั บริการ
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3.2 วิธีตรวจสอบเอกสาร

ผูใชบริการสามารถพิสจู นวาเปนเอกสารจริงและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ออกได
4 วิธี ไดแก
1)
2)
3)
4)

QR Code บรรจุขอมูลสําคัญบนหนาหนังสือรับรอง จํานวน 250 ตัวอักษร
ตัวเลข Reference Number สําหรับตรวจสอบขอมูลบนหนาเว็บไซต www.dbd.go.th
Micro Text ขอความขนาดเล็ก ซึง่ ไมสามารถอานไดเมื่อมีการถายสําเนา
ลายน้าํ (Water Mark) สัญลักษณ DBD
๑. QR Code บรรจุขอมูล
ที่สําคัญจํานวน 250
ตัวอักษร เพื่อตรวจสอบความ

๔. DBD ลายน้ํา
ปกติจะเปนสีเทาออน
หากนําไปถายสําเนาที่
ระดับความเขมปกติ
ภาพลายน้ําจะไมปรากฏ
หากนําไปถายสําเนาที่
ระดับความเข็มมากกวา
ปกติ ลายน้ําจะมีสีเขม
ไมคมชัด

๔

๑

๒

2. สามารถนําตัวเลข Ref ไปตรวจสอบ
หนา website www.dbd.go.th โดยเขาเมนู
"ตรวจสอบขอมูลหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
อิเล็กทรอนิกส" จะพบหนาหนังสือรับรองที่มี
ขอความตรงกัน

ถูกตองของหนังสือรับรอง ไดแก
- เลขทะเบียน
- ชื่อนิตบิ ุคคล
- วัน เดือน ป ที่จดทะเบียน
- ทุนจดทะเบียน (ตัวเลข)
- ที่ตั้งสํานักงานใหญ
- วัน เดือน ป ทีอ่ อกหนังสือ
รับรอง
- ชื่อกรรมการ (บรรจุไดไมเกิน
จํานวนตัวอักษรที่เหลืออยู)
โดยใชอปุ กรณและโปรแกรมที่
สามารถอานรหัส QR Code ได

๓

3. Micro Text เอกสารตนฉบับสามารถ
อานโดยการใชแวนขยายสองดูจะพบขอความ
“กรมพัฒนาธุรกิจการคา Department of
Business Development” หากนําไปถายสําเนา
จะไมสามารถอานขอความดังกลาวได

ตอนที่ 4 โลโก DBD e-Certificate และชองทางการติดตอหนวยงาน
ผูใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)
4.1 โลโก DBD e-Certificate
4.2 ชองทางการติดตอหนวยงานผูใหบริการหนังสือรับรอง
รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Certificate)
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4.1 โลโก DBD e-Certificate

ผูขอรับบริการหนังสือรับรองและรับรองสําเนาเอกสารนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกสสามารถ
ติดตอขอรับบริการไดที่สาขาธนาคารที่รวมโครงการ โดยสังเกตจากโลโก DBD e-Certificate

4.2 ชองทางการติดตอหนวยงานผูใหบริการหนังสือรับรอง
รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)

การปฏิบั ติงานใหบ ริการออกหนั งสือรับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิ ติบุ คคลทางอิเล็กทรอนิ กส
ผานธนาคารที่ กองขอมูลธุรกิจ ชั้น 10 โดยจัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท 0 2547 4387
และ 0 2547 4367 โทรสาร 0 2547 5993 และ e-Mail : ecertificate@dbd.go.th

ฝายบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Certificate )
กองขอมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
โทรศัพท 0 2547 4367 และ 0 2547 4387
โทรสาร 0 2547 5993
e-mail : ecertificate@dbd.go.th

