
 

หลกัเกณฑ์การให้บริการหนังสือรับรองนิตบุิคคลเป็นภาษาองักฤษ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีความมุ่งหมายในการให้บริการหนงัสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ

เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจและประชาชนทัว่ไปรวมทั้งเป็นการรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) (คลิกเพ่ือดูระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2557)โดยจะเร่ิมเปิดให้บริการในวนัท่ี 16 มกราคม 

2558 มีรายละเอียดการใหบ้ริการในระยะท่ี 1 ดงัน้ี 

1) เงื่อนไขการให้บริการ 

1.1 ประเภทนิติบุคคลท่ีใหบ้ริการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

- หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล  

- หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

- บริษทัจ ากดั  

1.2 ผูมี้สิทธิขอรับบริการ 

- ผู้ขอรับบริการท่ีมีความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็น

ภาษาองักฤษไม่วา่จะเป็นเจา้ของนิติบุคคลนั้นเองหรือบุคคลทัว่ไป  

1.3 ขอบเขตการใหบ้ริการ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางฉบบัท่ี 8      

พ.ศ. 2557 (คลิกเพ่ือดูระเบียบฉบับท่ี 8) แกไ้ขแบบพิมพจ์ดทะเบียนเพื่อรองรับการเก็บขอ้มูลนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่       

ช่ือ-นามสกุลหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือกรรมการและท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2557 จึงไดก้ าหนดขอบเขตการใหบ้ริการในระยะท่ี 1 ตามความพร้อมของขอ้มูลภาษาองักฤษท่ีมี ดงัน้ี 

- หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

ใหบ้ริการไดใ้นระยะท่ี 1 ดงัน้ี 

1) เป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคต์ามแบบส าเร็จรูปของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกแบบ

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม (คลิกเพ่ือดูตัวอย่ำง)  

* ส าหรับวตัถุประสงค์รูปแบบอ่ืนจะเปิดใหบ้ริการในระยะต่อไป 

2) ผูข้อรับบริการได้ยื่นค าขอตามแบบ บธ.2 และได้ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 

ครบถว้นแลว้  

 

http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/order_10_2557.pdf
http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/order_08_2557.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/09_cd/objective_ready.pdf


 

- หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนล่าสุดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และยังไม่มี

การแจ้งยนืยนัข้อมูลภาษาองักฤษ ใหบ้ริการไดใ้นระยะท่ี 1 ดงัน้ี 

1) นิติบุคคลนั้นไดน้ าส่งหนงัสือแจง้ยืนยนัช่ือนามสกุลหุ้นส่วน/กรรมการทุกคนและ

ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่เป็นภาษาองักฤษแก่นายทะเบียนโดยถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 5 

2) เป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคต์ามแบบส าเร็จรูปของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกแบบ

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม (คลิกเพ่ือดูตัวอย่ำง) 

* ส าหรับวตัถุประสงครู์ปแบบอ่ืนจะเปิดใหบ้ริการในระยะต่อไป 

3) ผูข้อรับบริการได้ยื่นค าขอตามแบบ บธ.2 และได้ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 

ครบถว้นแลว้ 

1.4 รายการทางทะเบียนท่ีให้การรับรอง 

ในระยะท่ี 1 สามารถใหบ้ริการรับรองขอ้มูลทางทะเบียนเป็นภาษาองักฤษจ านวน 5 รายการ ดงัน้ี  

1) ช่ือหุน้ส่วนและเงินลงหุน้/ช่ือกรรมการ 

2) ช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/อ านาจกรรมการ 

3) ขอ้จ ากดัอ านาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ทุนจดทะเบียน  

4) ส านกังานแห่งใหญ่ 

5) วตัถุประสงค ์

* ส าหรับขอ้มูลท่ีตั้งส านกังานสาขาและรายการอ่ืนๆท่ีสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ จะเปิดใหบ้ริการในระยะต่อไป 

2) รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ 

2.1 หนงัสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษเป็นเอกสารราชการท่ีด าเนินการดว้ยระบบการออก

หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) โดยใช้เทคโนโลยีการลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Signature) ท่ีมีการตรวจสอบและควบคุมความถูกตอ้งของนายทะเบียน จึงไม่มีการประทบัตราต าแหน่งนายทะเบียน

หุ้นส่วนบริษทัอีก ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2544 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 

2.2  รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและออกแบบจาก

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในสากล ซ่ึงผูข้อรับบริการสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของ

หนงัสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษไดด้ว้ยตนเอง ดงัน้ี 

 

http://www.dbd.go.th/download/downloads/09_cd/objective_ready.pdf


 

จุดตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 4 จุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการ 

ระยะเวลาการใหบ้ริการ 2 วนัท าการ นบัวนัถดัจากวนัยืน่ค  าขอเป็นวนัท าการวนัแรกโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

1.QR Code 
บรรจุข้อมูล 250 ตัวอักษร 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง 

ได้แก่ 

- เลขทะเบียน 

- ช่ือนิติบุคคล 

- วัน เดือน ปี ท่ีจดทะเบียน 

- ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ 

- วัน เดือน ปีท่ีออกหนังสือรับรอง 

- ช่ือกรรมการ (บรรจุไม่เกินจ านวนตัวอักษรท่ี

เหลืออยู่) 

โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีสามารถอ่านรหัส 

QR Code ได้ 

3. Micro Text 
เอกสารต้นฉบับสามารถอ่านโดยการใช้

แว่นขยาย ส่องดูจะพบข้อความ “กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า Department of 

Business Development” หากน าไป

ถ่ายส าเนาจะไม่สามารถอ่านข้อความ

ดังกล่าวได้ 

 

2. ตัวเลข Ref Number 
ตรวจสอบ/เทียบข้อมูลนิติบุคคลจาก

หน้า website www.dbd.go.th  

โดยเข้าเมนู “ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ

รับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์” จะ

พบหน้าหนังสือรับรองที่มีข้อความ

ตรงกัน 

4. DBD ลายน ้า 
ปกติจะเป็นสีเทาอ่อน หากน าไปถ่าย

ส าเนาที่ระดับความเข้มปกติ ภาพลาย

น้ าจะไม่ปรากฏหากน าไปถ่ายส าเนาที่

ระดับความเข้มมากกว่าปกติ ลายน้ า

จะมีสีเข้มไม่คมชัด  

 

ผู้ขอรับบริการยื่นแบบค าขอ (บธ.2) ณ ศูนย์บริการของกรม 

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตาม 1.3 ก่อนรับเรื่องและรับช าระค่าธรรมเนียม 

 

กระบวนการจัดท าข้อมูล 

 

รับหนังสือรับรอง ณ ศูนย์บริการที่ยื่นค าขอไว้ 

 

วันยื่นค ำขอ 

2 วันท ำกำร 

วันนัดรับเอกสำร 



 

4) สถานทีใ่ห้บริการ 

 ส่วนกลาง: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) แบ่งเป็น 

      - ชั้น 3 กรณีการขอหนงัสือรับรองโดยทัว่ไป 

      - ชั้น 4 กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมขอหนงัสือรับรอง 

  ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1 – 6 

 ส่วนภูมิภาค: ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัและสาขา 

5) การยืน่เอกสารแจ้งยนืยันข้อมูลภาษาองักฤษ 

นิติบุคคลใดมีความประสงค์ในการแจ้งยืนยนัข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแก่นายทะเบียน ได้แก่        

ช่ือ-นามสกุลหุน้ส่วน/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการและท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1) Download ตัวอย่างหนังสือแจ้งยืนยนัข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

www.dbd.go.th > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ > แบบแจ้งยืนยนัข้อมูลเป็น

ภาษาองักฤษ 

2) กรอกขอ้ความในหนงัสือแจง้ยนืยนัใหค้รบถว้น 

3) หุ้นส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการตามอ านาจ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (ถา้มี) พร้อมแนบ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานราชการของหุ้นส่วน/กรรมการทุกคน

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4)  ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนยื่นเอกสารแทน ณ ศูนยบ์ริการของกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ นิติบุคคลท่ีประสงคข์อหนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษสามารถยื่นเอกสารแจง้ยืนยนัขอ้มูลพร้อมค า

ขอรับหนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ (บธ.2) เลยก็ได ้

6) ค่าบริการ 

ฉบบัละ ไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน 

 - ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท 

 (ถา้ขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)  

 - ค่าด าเนินการ ฉบบัละ 1,000 บาท 
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7) การน าไปใช้ในต่างประเทศ 

หนังสือรับรองภาษาองักฤษเป็นเอกสารต้นฉบับทางราชการท่ีน าไปใช้ได้ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงการน าไปใช้ในต่างประเทศอาจตอ้งค านึงถึงธรรมเนียมปฏิบติัระหว่างประเทศท่ีตอ้งมีการรับรอง

เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 

กองสัญชาติและนิติกรณ์ 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  

123 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท0์-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054 

E-mail :consular04@mfa.go.th 

--------------------------------------------------- 

กองทะเบยีนธุรกิจ 

มกราคม 2558 
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