หลักเกณฑ์ การให้ บริการหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า มีความมุ่งหมายในการให้บริ การหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษ
เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจและประชาชนทัว่ ไปรวมทั้งเป็ นการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน (AEC)

(คลิ กเพื่ อดูระเบี ยบสำนักงำนทะเบี ยนหุ้ นส่ วนบริ ษัทกลำงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2557) โดยจะเริ่ มเปิ ดให้บริ การในวันที่ 16 มกราคม

2558 มีรายละเอียดการให้บริ การในระยะที่ 1 ดังนี้
1) เงื่อนไขการให้ บริการ
1.1 ประเภทนิติบุคคลที่ให้บริ การ 3 ประเภท ได้แก่
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
- บริ ษทั จากัด
1.2 ผูม้ ีสิทธิขอรับบริ การ
- ผู้ข อรั บ บริ การที่ มี ค วามประสงค์ ใ นการขอรั บ หนัง สื อรั บ รองนิ ติ บุ ค คลเป็ น
ภาษาอังกฤษไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของนิติบุคคลนั้นเองหรื อบุคคลทัว่ ไป
1.3 ขอบเขตการให้บริ การ
กรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้า ได้อ อกระเบี ย บส านัก งานทะเบี ย นหุ ้น ส่ ว นบริ ษ ทั กลางฉบับ ที่ 8
พ.ศ. 2557 (คลิกเพื่อดูระเบียบฉบับที่ 8) แก้ไขแบบพิมพ์จดทะเบียนเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลนิ ติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษ ได้แก่
ชื่ อ-นามสกุลหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การหรื อกรรมการและที่ ต้ งั สานักงานแห่ งใหญ่ โดยให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุ ลาคม
2557 จึงได้กาหนดขอบเขตการให้บริ การในระยะที่ 1 ตามความพร้อมของข้อมูลภาษาอังกฤษที่มี ดังนี้
- หนั งสื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คลที่มีรายการจดทะเบี ยนตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุ ล าคม 2557 เป็ นต้ นไป
ให้บริ การได้ในระยะที่ 1 ดังนี้
1) เป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์ตามแบบสาเร็ จรู ปของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าทุกแบบ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (คลิกเพื่อดูตัวอย่ำง)
* สาหรับวัตถุประสงค์รูปแบบอื่นจะเปิ ดให้บริ การในระยะต่อไป
2) ผูข้ อรั บ บริ ก ารได้ยื่ นค าขอตามแบบ บธ.2 และได้ช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามข้อ 6
ครบถ้วนแล้ว

- หนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนล่ าสุ ดก่ อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และยังไม่ มี
การแจ้ งยืนยันข้ อมูลภาษาอังกฤษ ให้บริ การได้ในระยะที่ 1 ดังนี้
1) นิ ติบุคคลนั้นได้นาส่ งหนังสื อแจ้งยืนยันชื่ อนามสกุลหุ ้นส่ วน/กรรมการทุกคนและ
ที่ต้ งั สานักงานแห่งใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษแก่นายทะเบียนโดยถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 5
2) เป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์ตามแบบสาเร็ จรู ปของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าทุกแบบ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (คลิกเพื่อดูตัวอย่ำง)
* สาหรับวัตถุประสงค์รูปแบบอื่นจะเปิ ดให้บริ การในระยะต่อไป
3) ผูข้ อรั บ บริ ก ารได้ยื่ นค าขอตามแบบ บธ.2 และได้ช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามข้อ 6
ครบถ้วนแล้ว
1.4 รายการทางทะเบียนที่ให้การรับรอง
ในระยะที่ 1 สามารถให้บริ การรับรองข้อมูลทางทะเบียนเป็ นภาษาอังกฤษจานวน 5 รายการ ดังนี้
1) ชื่อหุ น้ ส่ วนและเงินลงหุ น้ /ชื่อกรรมการ
2) ชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/อานาจกรรมการ
3) ข้อจากัดอานาจหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/ทุนจดทะเบียน
4) สานักงานแห่งใหญ่
5) วัตถุประสงค์
* สาหรับข้อมูลที่ต้ งั สานักงานสาขาและรายการอื่นๆที่สมควรจะให้ประชาชนทราบ จะเปิ ดให้บริ การในระยะต่อไป
2) รู ปแบบหนังสื อรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษ
2.1 หนังสื อรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นเอกสารราชการที่ดาเนินการด้วยระบบการออก
หนัง สื อรั บ รองทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Certificate) โดยใช้เ ทคโนโลยีก ารลงลายมื อชื่ อ ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Digital
Signature) ที่มีการตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของนายทะเบียน จึงไม่มีการประทับตราตาแหน่ งนายทะเบียน
หุ ้นส่ วนบริ ษทั อีก ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
2.2 รู ป แบบหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลเป็ นภาษาอัง กฤษได้รั บ การพัฒ นาและออกแบบจาก
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีม าตรฐาน และเป็ นที่ยอมรับในสากล ซึ่ งผูข้ อรับบริ การสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสื อรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้

จุดตรวจสอบความถูกต้ องของหนังสื อรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษ จานวน 4 จุด
1.QR Code
บรรจุข้อมูล 250 ตัวอักษร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง

4. DBD ลายน้า

ได้แก่

ปกติจะเป็นสีเทาอ่อน หากนาไปถ่าย

- เลขทะเบียน

สาเนาที่ระดับความเข้มปกติ ภาพลาย

- ชื่อนิติบุคคล

น้าจะไม่ปรากฏหากนาไปถ่ายสาเนาที่

- วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน
- ที่ตั้งสานักงานใหญ่

ระดับความเข้มมากกว่าปกติ ลายน้า

- วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือรับรอง

จะมีสีเข้มไม่คมชัด

- ชื่อกรรมการ (บรรจุไม่เกินจานวนตัวอักษรที่
เหลืออยู่)
โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่สามารถอ่านรหัส
QR Code ได้

2. ตัวเลข Ref Number

3. Micro Text

ตรวจสอบ/เทียบข้อมูลนิติบุคคลจาก

เอกสารต้นฉบับสามารถอ่านโดยการใช้

หน้า website www.dbd.go.th

แว่นขยาย ส่องดูจะพบข้อความ “กรม

โดยเข้าเมนู “ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ

พัฒนาธุรกิจการค้า Department of

รับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์” จะ

Business Development” หากนาไป

พบหน้าหนังสือรับรองที่มีข้อความ

ถ่ายสาเนาจะไม่สามารถอ่านข้อความ

ตรงกัน

ดังกล่าวได้

3) ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้ บริการ
ระยะเวลาการให้บริ การ 2 วันทาการ นับวันถัดจากวันยืน่ คาขอเป็ นวันทาการวันแรกโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ผู้ขอรับบริการยื่นแบบคาขอ (บธ.2) ณ ศูนย์บริการของกรม
วันยื่นคำขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตาม 1.3 ก่อนรับเรื่องและรับชาระค่าธรรมเนียม
กระบวนการจัดทาข้อมูล
รับหนังสือรับรอง ณ ศูนย์บริการที่ยื่นคาขอไว้

2 วันทำกำร

วันนัดรับเอกสำร

4) สถานทีใ่ ห้ บริการ
ส่ วนกลาง: กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า (สนามบินน้ า) แบ่งเป็ น
- ชั้น 3 กรณี การขอหนังสื อรับรองโดยทัว่ ไป
- ชั้น 4 กรณี จดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมขอหนังสื อรับรอง
สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าเขต 1 – 6
ส่ วนภูมิภาค: สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัดและสาขา
5) การยืน่ เอกสารแจ้ งยืนยันข้ อมูลภาษาอังกฤษ
นิ ติ บุ ค คลใดมี ค วามประสงค์ใ นการแจ้ง ยื น ยัน ข้อ มู ล เป็ นภาษาอัง กฤษแก่ น ายทะเบี ย น ได้แ ก่
ชื่อ-นามสกุลหุ น้ ส่ วน/หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การและที่ต้ งั สานักงานแห่งใหญ่ ให้ดาเนินการดังนี้
1) Download

ตัว อย่ า งหนัง สื อ แจ้ง ยื น ยัน ข้อ มู ล จากเว็บ ไซต์ ข องกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า

www.dbd.go.th > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม >หนังสื อรั บรองนิ ติบุ คคลเป็ นภาษาอังกฤษ > แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2) กรอกข้อความในหนังสื อแจ้งยืนยันให้ครบถ้วน
3) หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการตามอานาจ ลงลายมือชื่ อและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) พร้ อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวอื่ นที่ ออกให้โดยหน่ วยงานราชการของหุ ้นส่ วน/กรรมการทุกคน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรื อมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทน ณ ศูนย์บริ การของกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า นิติบุคคลที่ประสงค์ขอหนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษสามารถยื่นเอกสารแจ้งยืนยันข้อมูลพร้อมคา
ขอรับหนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ (บธ.2) เลยก็ได้
6) ค่ าบริการ
ฉบับละ ไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
- ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท
(ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็ นเงิน 200 บาท)
- ค่าดาเนินการ ฉบับละ 1,000 บาท

7) การนาไปใช้ ในต่ างประเทศ
หนัง สื อรั บ รองภาษาอัง กฤษเป็ นเอกสารต้นฉบับ ทางราชการที่ นาไปใช้ไ ด้ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่ งการนาไปใช้ในต่ างประเทศอาจต้องคานึ งถึ งธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ระหว่างประเทศที่ ตอ้ งมี การรั บรอง
เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์0-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054
E-mail :consular04@mfa.go.th
--------------------------------------------------กองทะเบียนธุรกิจ
มกราคม 2558

