กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการ
“ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)” ในยุค New Normal
………………………………………………………………………
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว “ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
ภาครัฐ (Digital Service)” ช่วยยกระดับการให้บริการข้อมูลนิติบุ คคล งบการเงิน และสาเนาบัญ ชีผู้ถือหุ้น
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้บริการ ในยุค New Normal เพื่อลดการติดต่อขอรับบริการ
ในรูปแบบ Walk in ที่มาติดต่อขอรับบริ การ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม และ
ลดความเสี่ยงของบุคลากรในการให้บริการ สอดคล้องรองรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19
ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) คือ ระบบงานสาหรับการ
ให้บริการหน่วยงานภาครัฐในการขอหนังสือรับรอง รับรองสาเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีผลผูกพัน
ตามกฎหมายภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามแนวนโยบาย
การขั บ เคลื่ อ นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Digital Government) ในการพั ฒ นาการออกเอกสารหลั ก ฐานของทางราชการ
ผ่านระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐาน
ขั้นตอนการขอรับบริการ หน่วยงานภาครัฐสามารถขอรับบริการได้ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)
เพื่อเข้าสู่ระบบ ดาเนินการกรอกแบบฟอร์ม ทาคาขอรับบริการ เลือกขอรับบริการ เลือกช่องทางการรับเอกสาร
(ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์/ ไปรษณีย์/ รับด้วยตนเอง) และรอรับเอกสารตามช่องทางที่ได้ เลือกไว้ สามารถลดระยะเวลา
ในการติดต่อขอรับบริการ “สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ”

เอกสารที่ให้บริการผ่านระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)
มีการนาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียนมาใช้ในการลงลายมือชื่อในเอกสาร ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับเอกสารได้ใน 2 รูปแบบ คือ

-2- Reference Number ที่ ร ะบุ ด้ า นท้ า ยเอกสารมากรอกในหน้ า เว็ บ ไซต์ ร ะบบงาน ในหั ว ข้ อ
“ตรวจสอบเอกสาร” เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์หรือเอกสารกับฐานข้อมูลของกรม
- QR Code ที่ปรากฏในเอกสารทาการอ่านด้วยโปรแกรม QR Reader เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์
หรือเอกสารกับฐานข้อมูลของกรม

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
QR Code
Reference Number

ประโยชน์ของการใช้งานผ่านระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)
เป็นการส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่าง และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการให้บริการ สอดคล้องรองรับตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 และหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันดาเนินงานตามภารกิจ ของแต่ละ
หน่วยงานได้ตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของภาครัฐ คือ
- เพิ่มความน่าเชื่อของข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มคี วามปลอดภัย และมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย
- ลดระยะเวลาและขั้นตอนการขอรับบริการ ทาให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อเหตุการณ์
- ลดต้นทุนการปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลนิตบิ ุคคลกับหน่วยงานภาครัฐ
ติดต่อขอรับบริการ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 02 547 4366 หรือ e-Mail :
digitalservice@dbd.go.th
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤษภาคม 2564

สําหรับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
วันที่รับ

คําขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
เพื่อใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลงชื่อ

1. หน่วยงานของรัฐที่ขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
ชือ่ หน่วยงาน

........................................................................................................................................................................................

ที่อยูห่ น่วยงาน เลขที่...........................อาคาร......................................................................................ชั้น/ห้องที่…................................
หมู่ที่....... ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................................................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.................................................................
อีเมล(สําหรับรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน)………………………………………………………………………………………………..………
2. ผู้ดแู ลระบบบัญชีผู้ใช้งาน (Super Administrator) /ผู้ประสานงาน
ชื่อ-ชื่อสกุล

………….…………………………..............................……………….............................................................................................
เป็น ข้าราชการพลเรือน/ข้าราชการทหาร/ข้าราชการตารวจ /อื่นๆ (ระบุ)...................................................................
แผนก/งาน............................................. ฝ่าย/ส่วน..........................................กอง/สานัก.............................................
กรม/เทศบาล/องค์การ................................................................กระทรวง....................................................................
ตาแหน่ง.................................................ระดับ/ขั้น/ยศ............................................โทรศัพท์.........................................

3. คํารับรอง
หัวหน้า
หน่วยงาน

ชื่อ-ชื่อสกุล...................……………….................................................................................................ขอให้คารับรองดังนี้
1. ขอมอบอํานาจให้บุคคลตามข้อ 2. ข้างต้นเป็นผู้ใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ ในระดับผู้ดูแลระบบ
บัญชีผู้ใช้งาน (Super Administrator) และมีอํานาจกระทําการแทนหน่วยงานผู้ขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. ขอรับผิดชอบในการนาชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ดูแลระบบบัญ ชีผู้ใ ช้ ง าน
(Super Administrator) ไปใช้ในการกระทาใด ๆ ในการใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ
3. ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นและหลักฐานที่ให้ไว้ถูกต้องตามความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) และใช้บริการระบบ
ให้บริการข้อมูลภาครัฐ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารแนบท้าย) อย่างเคร่งครัด หากปรากฏภายหลังว่า
ข้อความหรือหลักฐานที่แจ้งหรือให้ไว้ไม่ถูกต้อง หรือปรากฏว่าข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มีการยกเลิกผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน (Super
Administrator) สาหรับการใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ ในทันที และยอมรับความผูกพันอันเกิดขึ้นทุก
ประการ
ลงชื่อ…………………………………………………หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ
(..................................................................)
(ตาแหน่ง.........................................................)
วันที่ .....................................................

ติดต่อสอบถาม : ส่วนบริการหน่วยราชการ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-547-4366 e-mail: digitalservice@dbd.go.th
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
เพื่อใช้บริการงานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ
สําหรับการให้บริการหนังสือรับรองและสําเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทน
การให้บริการรูปแบบกระดาษและสนับสนุนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ มี
ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการงานระบบให้บริการ
ข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) ดังต่อไปนี้
1. นิยาม
- ระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) หมายถึง การให้บริการหนังสือรับรองและสําเนาเอกสารทาง
ทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ให้บริการ หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “กรม”
- ผู้ใช้บริการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในข้อตกลงฉบับ
นี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”
- ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน (Super Administrator) หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้ ในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ดูแลระบบ”
2. วิธีขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
2.1 ผู้ใช้ต้องมีหนังสือมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
สํ าหรับการใช้บริการทํ าธุรกรรมในระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ จํานวนอย่างละ 1 ชุด ประกอบด้วย
1) คําขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ
(Digital Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2) ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) และการใช้
บริการระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม 2.1 1) และ 2) ได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้ (www.dbd.go.th) หัวข้อ
ระบบงานสําหรับหน่วยงานภายนอก เลือก ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)
หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ / หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
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2.2 ผู้ใช้ต้องกรอกรายละเอียดลงในคําขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้งานระบบ
ให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
เมื่ อ กรมตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ตาม 2.2 แล้ ว จะแจ้ ง ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า น
(Username & Password) ผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้ระบุในคําขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
เพื่อใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตาม 2.1
2.3 ชื ่อ ผู ้ใ ช้ง านและรหัส ผ่า น (Username & Password) ถือ เสมือ นเป็น ลายมือ ชื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 4 ที่ใช้สําหรับการทําธุรกรรมกับระบบให้บริการ
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมและผูกพันตามเนื้อหาและข้อมูลนั้นทุกประการ
3. ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
3.1 ผู้ใช้ต้องไม่นํา ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน และไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.2 ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ไว้เป็นความลับ กรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) และนําไปใช้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ใช้หรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้ควร
ตั้งรหัสผ่าน (Password) ใหม่ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวด้วย
3.3 ผู้ดูแลระบบต้องนําสถิติการใช้งานที่มีการประมวลผลผ่านระบบให้บริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐซึ่งปรากฏใน
ส่วนของผู้ใช้ นําเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของผู้ใช้รับทราบทุกเดือน
4. ข้อสงวนสิทธิของกรม
กรมจะระงับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่ารายละเอียด
ในคาขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้งานระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐของกรมไม่
เป็นความจริง
ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว
_____________________________________________________

