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ขัน้ตอนการขอใช้บริการข้อมูลธุรกิจ 
 

ผู้ใช้บริการ 
 

พิมพ์ URL : https://eservice.dbd.go.th/e-service/ หรือ  
เว็บไซต์กรมพฒันาธุรกิจการค้า  http://www.dbd.go.th เลอืกหวัข้อ "ขอหนงัสอืรับรอง/คดัส าเนา"   
 

สมคัรเป็นสมาชิกผู้ใช้งาน(กรณีที่เป็นผู้ใช้บริการรายใหม)่ 

กรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้บริการ 
 

เลอืกบริการข้อมลูธุรกิจ "e-Certificate" หรือ "e-Service" 

 เลอืก e-Service 
ขอใช้บริการผา่นกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

 รับรองส าเนาเอกสาร  

 ถ่ายเอกสาร 
 

กรอกรายการขอหนงัสอืรับรอง รับรองส าเนา และถ่ายเอกสาร
เอกสาร 

ยืนยนัรายการ 

พิมพ์ใบน าช าระเงิน(pay in) แนบเป็นหลกัฐานในการขอรับเอกสาร
เอกสาร 
 

ตรวจสอบสถานะค าขอการจดัเตรียมและการจดัสง่เอกสารในระบบ 
 

น าใบช าระเงิน   ไปช าระเงินตามช่องทาง ที่ธนาคารร่วมรายการ 

รับเอกสาร 

5
 1  

2 

3 

4 

1
 1  

6
 1  

7
 1  
8

 1  

9
 1  
10
 1  
11
 1  
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คู่มือการใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ระบบ (User Manual) 
 
 

 

1 การเข้าใช้บริการข้อมูลธุรกจิ              
 สามารถเข้าใช้บริการในหน้าเว็บไซต์   https:// eservice.dbd.go.th/e-service/  หรือ  เว็บไซต์กรม
พฒันาธุรกิจการค้า   http://www.dbd.go.th เลือกหวัข้อ  "บริการข้อมลูธุรกิจ " หวัข้อยอ่ย "ขอหนงัสือรับรอง /
คดัส าเนา" ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 
 

รูปท่ี 1 หน้าจอการเข้าใช้บริการข้อมลูธุรกิจ 

 ส าหรับผู้ใช้บริการ 
 

คลิก ขอหนงัสือรับรอง/คดัส าเนา 



  เอกสารคูม่ือการใช้งาน (User manual) 
หนงัสอืรับรอง รับรองส าเนา และถ่ายเอกสารทางอินเทอร์เน็ต  

 

รหสัอ้างอิงเอกสาร : DBD-TW-CERT-MAN_eservice_v0.2_ผู้ขอใช้บริการ    Version : 0.1                 page 3 of 28    

 

2 สมัครสมาชิกใหม่ 
 

 
 

รูปท่ี 2 หน้าจอ สมคัรสมาชิกใหม ่
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกท่ีไอคอน   จะปรากฏหน้าจอ สมคัรสมาชิก ดงัรูปท่ี 3 
 

1.ยงัไมไ่ด้สมคัรสมาชิก  คลิกที่นี ้
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รูปท่ี 3 หน้าจอแสดงเง่ือนไขในการสมคัรสมาชิก 

 
2. คลิกเลือก ยอมรับเง่ือน คลิกปุ่ ม "ตกลง" จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 4 แสดงรายละเอียดข้อมลูสมคัร

สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. คลิกยอมรับเง่ือนไข คลิกปุ่ ม"ตกลง" 
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รูปท่ี 4 หน้าจอกรอกข้อมลูสมคัรสมาชิก 

3. กรอกข้อมลูรายละเอียดสมคัรสมาชิก  ดงันี ้

3. กรอกข้อมลูสมคัรสมาชิก คลิกปุ่ ม"ลงทะเบียน" 
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 ข้อมูลสมาชิกและจุดประสงค์ 

- เลือกประเภทสมาชิก ได้แก่  ประชาชนทัว่ไป ส านกังานบญัชี ส านกังานกฎหมาย 

ส านกังานบญัชีและกฎหมาย  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  ท่ีปรึกษาด้านการเงินและบญัชี ผู้สอบ

บญัชี 

- เลือกจดุประสงค์ (คลิกชอ่งส่ีเหล่ียม  □ ให้เป็นเคร่ืองหมายถกู         หรือกรอก

ข้อมลู) สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ ได้แก่ จองช่ือนิตบิคุคล จดทะเบียนนิตบิคุคล ขอ

หนงัสือรับรอง  ตรวจค้นข้อมลูตา่งๆ อ่ืนๆ 

 ข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ 

-   ผู้ใช้กรอก E-Mail Address กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้  

- ผู้ใช้กรอก รหสัผา่น  กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ต้องมีความยาวไมต่ ่ากวา่ 6 

ตวัอกัษร และไมมี่เคร่ืองหมายเว้นวรรค 

- ผู้ใช้กรอก ยืนยนัรหสัผา่น กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ต้องมีความยาวไมต่ ่า

กวา่ 6 ตวัอกัษร และไมมี่เคร่ืองหมายเว้นวรรค และต้องมีข้อมลูตรงกบัรหสัผา่น 

- ค าถาม โดยเลือกจากระบบ 

- ค าตอบ กรอกข้อมลูตวัอกัษรและตวัเลขปะปนกนัได้  ไมเ่กิน 50 ตวัอกัษร 

 ข้อมูลส่วนตัว 

- เลือกค าน าหน้าช่ือ เชน่ นาย นาง นางสาว เป็นต้น 

- กรอกช่ือ ช่ือ (ภาษาไทย) กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ไมเ่กิน 30 ตวัอกัษร  

-     กรอก นามสกลุ (ภาษาไทย) กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ไมเ่กิน 30 ตวัอกัษร 

-     เลือกค าน าหน้า (ภาษาองักฤษ)  

-     กรอก ช่ือ (ภาษาองักฤษ) กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ไมเ่กิน 30 ตวัอกัษร 

- กรอก นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ไมเ่กิน 30 

ตวัอกัษร 

- กรอก ช่ือบริษัท/หนว่ยงาน  (ภาษาไทย) กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ไมเ่กิน 500  

ตวัอกัษร 
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- กรอกช่ือบริษัทหนว่ยงาน (ภาษาองักฤษ) กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้  ไมเ่กิน 500  

ตวัอกัษร เลือก เพศ   เชน่ เพศหญิง เพศชาย โดยเลือกจากระบบ  

-  เลือกวนัเกิดในรูปแบบ dd/mm/yyyy โดยเลือกจากระบบ 

-  เลือก อาชีพ โดยเลือกจากระบบ เชน่ รับจ้าง เป็นต้น  

-  กรอก บ้านเลขท่ี กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้  เชน่  22 เป็นต้น ไมเ่กิน 254 หลกั 

-  กรอก ถนน กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ เชน่ ทดสอบ เป็นต้น ไมเ่กิน 30 หลกั 

-  เลือก จงัหวดั โดยเลือกจากระบบ เชน่ พระนครศรีอยธุา เป็นต้น 

-  เลือก อ าเภอ โดยเลือกจากระบบ เชน่ พระนครศรีอยธุา เป็นต้น 

-  เลือก ต าบล โดยเลือกจากระบบ เชน่ กะมงั เป็นต้น 

-  กรอก รหสัไปรษณีย์ เป็นตวัเลข ไมเ่กิน 7 หลกั เชน่ 13230 เป็นต้น  

-  กรอก เลขหมายโทรศพัท์ เป็นตวัเลข  เชน่ 0899046853 ไมเ่กิน 10 หลกั 

 ข้อมูลผู้ถือบัตร 

-  เลือก ประเภทบตัร โดยเลือกจากระบบ 

-  กรอก เลขท่ีบตัร เป็นตวัเลข ไมเ่กิน 20 หลกั 

-  กรอก ออกให้ท่ี  กรอกเป็นตวัอกัษร ตวัเลขปะปนกนัได้ ไมเ่กิน 50 หลกั 

-  เลือก ออกเม่ือวนัท่ี โดยเลือกจาก Calendar  

-  กรอกตวัอกัษรตามภาพ ให้ถกูต้อง หรือสามารถเลือกเปล่ียนภาพได้ 

เม่ือผู้ใช้ระบบกรอกข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 5 

หน้าจอแสดงการสมคัรสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหต ุ ชอ่ง ท่ีมีเคร่ืองหมาย * (ดอกจนัสีแดง) เป็นฟิลด์ท่ีบงัคบักรอก ถ้าไมก่รอกจะไมส่ามารถบนัทกึ
ข้อมลูได้และแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน  
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รูปท่ี 5 แสดงข้อมลูสมาชิก 

4.  คลิกปุ่ ม “บันทกึข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูปท่ี 6  แสดงการลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ์และได้
รหสัผา่นเพ่ือไป Activate ท่ี e-mail หรือ ท่ีหน้าจอสมาชิกเข้าสูร่ะบบ  กรณีต้องการแก้ไขข้อมลู
สมาชิก คลิกปุ่ ม "แก้ไข" 

4. คลิกปุ่ ม"บนัทกึข้อมลู" 
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รูปท่ี 6 หน้าจอแสดงการลงทะเบียนสมาชิกเสร็จสมบรูณ์ 

 
5.  ถ้าต้องการ Activate ผา่นระบบ คลิกปุ่ ม “กลับสู่หน้าหลัก” จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 7 สมาชิก
เข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูปท่ี 7 หน้าจอ เปิดบญัชีผู้ใช้ 

 
6.  คลิกท่ี “เปิดบัญชีผู้ใช้” จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 8 หน้าจอเปิดบญัชีผู้ใช้ 

 
 
 

5. คลิกปุ่ ม"กลบัสูห่น้าหลกั" 

6. คลิก "เปิดบญัชีผู้ ใช้" 
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รูปท่ี 8 หน้าจอเปิดบญัชีผู้ใช้งาน 

 
7.  กรอก รหสัผู้ใช้ (E-mail Address) เชน่ panwasa.ss@gmail.com และรหสั Activate เชน่  
658830 จากนัน้ คลิกปุ่ ม "เปิดบญัชี" จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 9  หน้าจอแสดงการยืนยนัสถานะ
สมาชิกแล้วเสร็จ  

 

 
รูปท่ี 9 หน้าจอแสดงการยืนยนัสถานะสมาชิกแล้วเสร็จ 

 
8.  น า รหสัผู้ใช้ (e-mail Address) และรหสัผา่น ท่ีได้จากการสมคัร ไป Login เข้าสูร่ะบบ 

เชน่ รหสัผู้ใช้ (e-mail Address) : panwasa.ss@gmail.com  รหสัผา่น :123456  
 
 

7. กรอกข้อมลูเปิดบญัชีคลิก "เปิดบญัช"ี 

mailto:panwasa.ss@gmail.com
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3 เข้าสู่ระบบ 

 
รูปท่ี 10  หน้าจอ Login เข้าสูร่ะบบ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. กรอก Username ในรูปของ E-mail Address เชน่ panwasa.ss@gmail.com ส าหรับ Login เข้าใช้
งานในระบบ  

2. กรอก Password   เพ่ือยืนยนัการเข้าใช้ระบบงาน  
3. จากนัน้คลิกปุ่ ม" Login"  จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 11  หน้าจอเลือกชอ่งทางการรับบริการ 

 
 
 

1.  กรอก Username  

2. กรอก Password 

3. คลิกปุ่ ม Login 
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4 เลือกบริการข้อมูลธุรกจิ 

 
รูปท่ี 11 หน้าจอเลือกชอ่งทางการรับบริการ  

วิธีการใช้งาน 
1. คลิก ไอคอน "e-Service"  จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 12 หน้าจอค าขอใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ

เลือกรับบริการ ดงันี  ้

 หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 

 รับรองส าเนาเอกสาร 

 ถ่ายเอกสาร 
 

คลิก ไอคอน "e-Service" 
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5 ค าขอใช้บริการ 
    ส าหรับผู้ขอใช้บริการ ต้องการขอใช้บริการ หนงัสือรับรองนิตบิคุคล รับรองส าเนา และถ่ายเอกสาร  
กรมพฒันาธุรกิจการค้า  คลิกเมน ู " ค าขอใช้บริการ"  จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 12 

 
 

รูปท่ี 12 หน้าจอค าขอใช้บริการ 
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือกจงัหวดัท่ีต้องการจดัสง่  เชน่ กรุงเทพมหานคร  
2. ระบบแสดงวิ ธีการจดัสง่ตามจงัหวดัท่ีเลือก เชน่  มารับด้วยตนเอง กรมจดัสง่ ไปรษณีย์ (EMS) กรณี

เลือกกรมจดัสง่หรือไปรษณีย์ (EMS) จะแสดงให้ ระบท่ีุอยูท่ี่จดัสง่ หรือจดัสง่ตามท่ีอยูส่มาชิก  กรณี
เลือกท่ีอยูท่ี่จดัสง่ ระบบจะแสดงให้กรอกรายละเอียดดงันี ้

 กรอกกรุณาน าสง่ คณุ : เชน่ นางสาวสมใจ แสนดี 

 กรอกเลขท่ี  เชน่ 2/1 

 กรอกหมู ่: เชน่ 1 

1. เลือกจงัหวดัที่ต้องการจดัสง่ 

 3. เลือกที่อยูท่ี่ต้องการจดัสง่
จดัสง่กรอกเลขทะเบียน 

5. กรอกจ านวน(ฉบบั) 

2, เลือกวิธีการจดัสง่ 

4. กรอกเลขทะเบียน 13 หลกั 
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 กรอกอาคาร : เชน่ พีเอ็ม 

 กรอกชัน้ :  เชน่ 10 

 กรอกถนน : ดนิแดง 

 กรอก ตรอก/ซอย : - 

 ระบบแสดงอ าเภอ/เขตมาให้เลือก: เชน่ ดนิแดง 

 ระบบแสดงต าบล/แขวงมาให้เลือก : เชน่ ดนิแดง 

 กรอกรหสัไปรษณีย์ : 13000 

 กรอกโทรศพัท์ : 02630445 

 สถานท่ีใกล้เคียง: โรงเรียนแมพ่ระ 
3. กรอกเลขทะเบียนนิตบิคุคลท่ีต้องการขอครบ  13 หลกั เชน่  0105549135263    ระบบจะแสดงช่ือ

นิตบิคุคลให้   กรณีไมท่ราบเลขทะเบียนให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอให้ค้นหาช่ือนิตบิคุคล 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13  หน้าจอค้นหาช่ือนิติบคุคล 
 ค้นหาช่ือนิตบิคุคลท่ีต้องการ   สามารถค้นหาโดยกรอกช่ือนิตบิคุคล อยา่งน้อย  3 อกัษรแรก ระบบจะ
แสดงช่ือนิตบิคุคลมาให้เลือก  หรือกรณีไมท่ราบตวัอกัษรแรกของช่ือ  สามารถค้นจากตวัอกัษรใดในช่ือก็ได้  

จากนัน้คลิกปุ่ ม  "ค้นหา" ระบบแสดงรายการช่ือนิตบิคุคลมาให้เลือก  จากนัน้คลิกปุ่ ม  ช่ือนิตบิคุคลจะ
มาปรากฏดงัรูปท่ี 13 หน้าจอเลือกบริการหนงัสือรับรอง/รับรองส าเนา/ถ่ายเอกสาร 

3.คลิกปุ่ ม เพิ่ม 2.คลิกปุ่ ม ค้นหา 

1.กรอกชื่อนิติบคุคล 
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 เลือกบริการ 
 ส าหรับผู้ใช้บริการเลือกบริการท่ีต้องการ ดงัรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14  หน้าจอ เลือกบริการ หนงัสือรับรอง/รับรองส าเนาเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 

 
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกเลือก  บริการท่ีต้องการ ได้แก่ ขอหนงัสือรับรอง รับรองส าเนา ถ่ายเอกสาร   

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม   จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 15 หน้าจอเลือกรายการเอกสาร  หาก

ต้องการ แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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 เลือกรายการในหน้าหนังสือรับรอง 
 
 ส าหรับผู้ใช้บริการเลือกรายการในหน้าหนงัสือรับรอง  

 
 

รูปท่ี 15 เลือกรายการในหน้าหนงัสือรับรอง 
วิธีการใช้งาน 

1. ระบบก าหนดเลือก  รายการในหน้าหนงัสือรับรอง 5 รายการ  หากต้องการขอรายการเพิ่มให้คลิก 
 เลือก หากไมต้่องการรายการใดให้คลิกเคร่ืองหมายถกูออก   

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม   จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 16 หน้าจอเลือกส านกังานสาขา (กรณี

มีการขอส านกังานสาขา) หากต้องการ แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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 เลือกส านักงานสาขา 
 

 
รูปท่ี 16  หน้าจอเลือกส านกังานสาขา 

วิธีการใช้งาน 
1. คลิกเลือก  รายการส านกังานสาขาท่ีต้องการ กรณีต้องการเลือกส านกังานสา ขาทัง้หมดให้คลิกท่ี 

"เลือกทัง้หมด" กรณีไมต้่องการเลือกส านกังานสาขาทัง้หมดคลิกท่ี "ไม่เลือกทัง้หมด"    

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม   จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 17 หน้าจอเลือกรายการรับรองส าเนา
เอกสาร (กรณีเลือกรับบริการรับรองส าเนา ) หากต้องการ แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม 
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  เลือกรายการรับรองส าเนา 
                      -  คลิกเลือกหวัข้อ "เอกสารตามรายการจดทะเบียนทัง้ชุด"  จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 17 
 

 
รูปท่ี 17   หน้าจอเลือกรายการรับรองส าเนา เอกสารตามรายการจดทะเบียนทัง้ชดุ  

วิธีการใช้งาน 
1. คลิกเลือก  เลือกเอกสารตามรายการจดทะเบียนทัง้ชดุท่ีต้องการ กรณีต้องการขอเอกสารเฉพาะ

หน้า คลิกหวัข้อ "เอกสารเฉพาะหน้า " ต้องการของบการเงิน /บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น คลิกหวัข้อ "งบ
การเงิน /บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น " จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 18  กรณีไมต้่องการขอคลิกปุ่ ม 

  หากต้องการ แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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 -    คลิกเลือกหวัข้อ "งบการเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น" 

 
 

รูปท่ี 18  หน้าจอรายการรับรองส าเนาเอกสาร  งบการเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกเลือก  ประเภทเอกสารงบการเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการ  

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม   จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 19 หน้าจอเลือกรายการถ่ายเอกสาร  

(กรณีเลือกบริการถ่ายเอกสาร) หากต้องการ แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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  เลือกรายการถ่ายเอกสาร 
 - คลิกเลือกหวัข้อ "รายการค าขอจดทะเบียน" 
 

 
รูปท่ี 19  หน้าจอเลือกรายการถ่ายเอกสาร รายการค าขอจดทะเบียน  

 
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกเลือก  รายการค าขอจดทะเบียนท่ีต้องการ กรณีต้องการขอ การเงิน /บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
คลิกเลือกหวัข้อ "การเงิน /บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นสว่น " จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 20 หน้าจอเลื อก

ประเภทเอกสารการเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น" กรณีไมต้่องการขอคลิกปุ่ ม  ต้องการ 

แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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- เลือกหวัข้อ " การเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น" 

 
รูปท่ี 20  หน้าจอเลือกรายการถ่ายเอกสาร  การเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

วิธีการใช้งาน 
1. คลิกเลือก  ประเภทเอกสารงบการเงิน/บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการ  

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม   จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 21 หน้าจอระบช่ืุอผู้ช าระเงินในใบเสร็จ 

หากต้องการ แก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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  ช่ือผู้ช าระเงนิในใบเสร็จ 
  

 
 

รูปท่ี 21  หน้าจอระบช่ืุอผู้ช าระเงินในใบเสร็จ 
วิธีการใช้งาน 

1. กรอกช่ือผู้ช าระเงินในใบเสร็จ ซึง่ระบบจะก าหนด เป็น "เงินสด" ให้อตัโนมตั ิกรณีต้องการเป็นช่ืออ่ืน
ให้กรอกในชอ่งช่ือผู้ช าระเงินในใบเสร็จ หรือถ้าต้องการให้เป็นช่ือเดียวกบัช่ือนิตบิคุคลให้คลิก   ช่ือ
นิตบิคุคล 

2. จากนัน้คลิกปุ่ ม   จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 22 หน้าจอแสดงรายการค าขอใช้บริการ

ก่อนการยืนยนัรายการ หากต้องการแก้ไขรายการก่อนหน้า  คลิกปุ่ ม   
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6 ยืนยันรายการ 
 

 
รูปท่ี 22  หน้าจอแสดงรายการค าขอใช้บริการก่อนการยืนยนัรายการ 
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วิธีการใช้งาน 
1. กรอกจ านวน (ฉบบั) ซึง่ระบบจะก าหนดไว้อตัโนมตั ิ 1 ฉบบั หากต้องการมากกวา่สามารถแก้ไขได้

ตามจ านวนท่ีต้องการ  
2. หากต้องการแก้ไขรายการนิตบิคุคลท่ีขอ คลิกปุ่ ม  

3. หากต้องการลบรายการนิตบิคุคลท่ีขอ คลิกท่ีปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยนัการลบ  ถ้าต้องการ
ลบ คลิกปุ่ ม "ตกลง" ถ้าไมต้่องการลบคลิกปุ่ ม "ยกเลิก" 

4. ในกรณีท่ีต้องการขอมากวา่  5 นิตบิคุคล  ให้คลิกปุ่ ม    ระบบจะแสดงรายการเพิ่ม
ขึน้มา 1 รายการเพ่ือให้กรอกรายการท่ี  6 (ใน 1 หน้าจอระบบ  ก าหนด 5 รายการ) ซึง่ใน 1 ค าขอ ขอ
ได้ไมเ่กิน 50 นิตบิคุคล  

5. เม่ือกรอกข้อมลูขอหนงัสือรับรองเสร็จเรียบร้อยควรตรวจความถกูต้องเลขทะเบียนและช่ือนิตบิคุคลท่ี

ขออีกครัง้เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด จากนัน้จงึคลิกปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอดงั
รูป 23 
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7 พมิพ์ใบน าช าระเงนิและใบค าขอ 

 
รูปท่ี 23 หน้าจอแสดงใบค าขอ 

 คลิกปุ่ ม  ทกุครัง้ท่ีท าค าขอต้องพิมพ์ใบน าช าระเงินเพ่ือเป็น
เอกสารในการช าระเงินและรับเอกสารเม่ือคลิกปุ่ ม "พิมพ์ใบน าช าระเงิน" จะปรากฏหน้าจอ
ดงัรูป 23 

 คลิกปุ่ ม  เพ่ือดรูายละเอียดท่ีขอ 

 คลิกปุ่ ม   ในกรณีท่ีต้องการท าค าขอใหม่ จะกลบัไปหน้าจอค าขอ
ใช้บริการและแสดงจงัหวดัท่ีต้องการจดัสง่และวิธีการจดัสง่ 

 คลิกปุ่ ม ในกรณีไมต้่องการท าค าขอตอ่ 
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8 ตัวอย่างใบน าช าระเงนิ (Pay-In-Slip) 
 

 
รูปท่ี 24  ใบน าช าระเงิน (Pay-in-Slip) 
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9  การช าระเงนิ 
    มีชอ่งทางการช าระเงิน 3 ชอ่งทาง ได้แก่ 
    1) Internet Banking โดยเปิดบญัชีและแจ้งความประสงค์กบัธนาคารให้ตดับญัชีผา่นระบบ 
Internetได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ยโูอบี  กรุงศรีอยธุยา  กรุงไทย  กสิกรไทย และกรุงเทพ  
    2) ตู้  ATM โดยใช้ตู้และบตัรของธนาคารเดียวกนั  ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ยโูอบี  กรุงศรี
อยธุยา  กรุงไทย  กสิกรไทย และกรุงเทพ 
      3) เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยพิมพ์ใบน าช าระเงิน (Pay-in) จากในระบบน าไปช าระเงินได้ท่ี 
 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ยโูอบี  กรุงศรีอยธุยา  กรุงไทย ธนชาต กสิกรไทย และกรุงเทพ 
      ทัง้นี ้ในส่วนภูมิภาค ช าระเงนิผ่านทางธนาคารกรุงไทย    
โดยผู้ใช้บริการสามารถไปช าระเงนิได้ที่ธนาคารท่ีปรากฏในใบน าช าระเงนิ(Pay-in slip)  

10  ตรวจสอบสถานะค าขอ 
 ส าหรับตรวจสอบสถานะค าขอ และสามารถพิมพ์ใบน าช าระเงินได้จากเมนนีูใ้นกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการ
ไมไ่ด้พิมพ์หรือท าใบน าช าระเงินสญูหายคลิกเมน ู"ตรวจสอบสถานะค าขอ"  จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 25 

 
รูปท่ี 25 หน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอ 

 

คลิกดรูายการที่ขอ คลิกพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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วิธีการใช้งาน 
1. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมลูค าขอได้จากเง่ือนไขเดียวหรือหลายเง่ือนไขประกอบกนัได้จาก 

 รหสัสมาชิก  

 ช่ือ-นามสกลุ สมาชิก 

 เลขท่ีค าขอ 

 เลือกวนัท่ีขอ 

 เลขทะเบียน 

 สถานะค าขอ มีให้เลือก ได้ แก่ รอช าระเงิน ช าระเงินแล้ว จดัสง่เอกสาร พิมพ์แล้ว ยกเลิกใบ
รายการ 

2. คลิกปุ่ ม "ค้นหา" ระบบแสดงรายการค าขอตามท่ีค้นหา ถ้าต้องการดรูายการท่ีขอให้คลิกท่ีเลขท่ีค าขอ
ถ้าต้องการพิมพ์ใบน าช าระเงิน คลิกท่ี  ชอ่งพิมพ์ใบน าช าระเงิน ต้องการดรูายการท่ีขอ คลิกท่ี 
"เลขท่ีค าขอ" 

 


