การให้บริการออกหนังสือรับรอง
และรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร
(e-Certificate)

กองข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กุมภาพันธ์ 2564

คำนำ
กำรจัด ท ำเอกสำรแนะน ำกำรให้ บ ริ ก ำรออกหนั งสื อ รั บ รอง และรับ รองส ำเนำเอกสำร
นิ ติ บุ ค คลทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ ำ นธนำคำร (e-Certificate) เพื ่อ เผ ย แ พ ร่ข ้อ มูล ก ำรด ำเนิน งำน
และทำให้เ กิด ควำมชัด เจนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกำรดำเนินกำร และทำให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ
ข้อมูลในกำรใช้บริกำรดังกล่ำวได้อย่ำงครอบคลุมทั่วถึงในรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ
เอกสำรแนะน ำกำรให้ บ ริ ก ำรออกหนั ง สื อ รั บ รอง และรั บ รองส ำเนำเอกสำรนิ ติ บุ ค คล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. ควำมเป็นมำและควำมหมำยของกำรให้บริกำรหนังสือรับรองนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate)
2. เอกสำรที่ให้บริกำร อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร สถำนที่ให้บริกำร
3. ขัน้ ตอนกำรใช้บริกำร และวิธีตรวจสอบเอกสำร
4. โลโก้ DBD e-Certificate ธนำคำรที่เข้ำร่วมโครงกำร และช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำน
ผู้ให้บริกำรหนังสือรับรอง รับรองสำเนำเอกสำรนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์
(e-Certificate)
กองข้อ มูล ธุรกิจ ได้จัด ท ำเอกสำรแนะนำกำรให้บ ริก ำรออกหนัง สือ รับ รอง และรับ รอง
ส ำเนำเอกสำรนิต ิบ ุค คลทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ ำ นธนำคำร (e-Certificate) ให้ม ีค วำมเห ม ำะ ส ม
และเป็น ปัจ จุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้อง
กับนโยบำยของกรมพั ฒ นำธุรกิจกำรค้ำ รวมทั้ งสำมำรถให้ ผู้ รับ บริก ำรได้ รับ ข้ อ มู ล ที่ ถูก ต้ อ ง เหมำะสม
และเป็นปัจจุบัน สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
กองข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กุมภำพันธ์ 2564

สารบัญ
หน้า
ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความหมายของการให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองสาเนา
เอกสารนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
1.1 ควำมเป็นมำในกำรให้บริกำรข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
1.2 e-Certificate คือ อะไร
ตอนที่ 2 เอกสารที่ให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สถานที่ให้บริการ
2.1 เอกสำรที่ให้บริกำร
2.2 อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร
2.3 สถำนที่ให้บริกำร

1
3

4
4
5

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการใช้บริการ และวิธีตรวจสอบเอกสาร
3.1 ขั้นตอนกำรใช้บริกำรหนังสือรับรอง และรับรองสำเนำนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 6
3.2 วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์
7
ตอนที่ 4 โลโก้ DBD e-Certificate และช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
หนังสือรับรอง รับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร
(e-Certificate)
4.1 โลโก้ DBD e-Certificate
8
4.2 ช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนผู้ให้บริกำรหนังสือรับรองและรับรองสำเนำนิติบุคคล 8
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate)

ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความหมายของการให้บริการหนังสือรับรอง
และรับรองสาเนาเอกสารนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร
(e-Certificate)
1.1 ควำมเป็นมำในกำรให้บริกำรข้อมูลธุรกิจของ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
1.2 e-Certificate คือ อะไร
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1.1 ความเป็นมาในการให้บริการข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ มีภำรกิจที่สำคัญในกำรเป็นคลังข้อมูลธุรกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่ง
เก็บรวบรวมและให้บริกำรข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล งบกำรเงิน บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น และข้อมูลธุรกิจอื่น
ซึ่งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้มีกำรพัฒนำและยกระดับกำรให้บริกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

1. การบริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในอดีต ข้อมูลทำงทะเบียนของนิติบุคคลได้ถูกจัดเก็บในรูปแฟ้มเอกสำร ณ กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยแบ่งตำมที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ของนิติบุคคล ผู้รับบริกำรจึงต้อง
เดิน ทำงไปขอรับบริกำรข้อมูลธุรกิจ ณ หน่วยงำนกรมพั ฒ นำธุรกิจกำรค้ำในพื้ น ที่ ที่ สำนั กงำนแห่ งใหญ่
ตั้งอยู่เท่ำนั้น

2. การบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e–Service)
กำรเริ่มให้บริกำร e-Service ในปี 2549 ซึ่งเป็นก้ำวสำคัญในกำรยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูล
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรรับเอกสำรทำงทะเบียนนิติบุคคล งบกำรเงินและบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
บริกำรออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทั่วประเทศ โดยกำรทำคำขอรับบริกำรผ่ำนอินเทอร์ เน็ต และชำระเงิน
ผ่ำนทำงธนำคำรพำณิชย์ที่ร่วมโครงกำร ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอหนังสือรับรอง คัดสำเนำ และถ่ำยเอกสำร
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- ช่องทำงกำรชำระเงิน ได้แก่

1) Internet Banking
2) ตู้ ATM
3) เคำน์เตอร์ธนำคำร

- ช่องทำงกำรรับเอกสำร ได้แก่

1) รับด้วยตนเอง (Walk in)
2) ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
3) จัดส่งโดยพนักงำนกรม (Delivery)
4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
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3. การให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองสาเนาเอกสารนิตบิ ุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร (e–Certificate)
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้ดำเนินกำรเพิ่มช่องทำงกำรบริกำรข้อมูลธุรกิจ โดยในปี 2555
ได้มีกำรพัฒ นำกำรให้บริกำร จำกที่ต้องให้ทำงกรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ ส่งเอกสำรหรือมำรับเอกสำร
ด้ว ยตนเอง เป็น กำรให้ผู ้ข อรับ บริก ำรสำมำรถรับ หนัง สือ รับ รองอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e–Certificate)
ได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ทั่วประเทศซึ่งเริ่มให้บริกำรครั้งแรกในวันที่ 20 มกรำคม 2555
กำรให้บริกำรออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์เกิดจำกควำมร่วมมือในกำรทำ
MOU (Memorandums of Understanding) ของกรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ กั บ ธนำคำรพำณิ ชย์
ที่เป็นพันธมิตรจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรออมสิน ธนำคำร
กสิ ก รไทย ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ ธนำคำรธนชำต ธนำคำรมิ ซู โฮ ธนำคำรกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยำ ธนำคำร
เกีย รติ น ำคิน และธนำคำรทหำรไทย ซึ่ งมี จุ ด ให้ บ ริก ำรรวม 3,747 สำขำ ได้ ต กลงให้ บ ริก ำรออก
หนั งสื อ รับรองนิ ติ บุ คคลทำงอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ผ่ ำนสำขำของธนำคำร โดยมี ค่ ำใช้จ่ ำยในกำรให้ บ ริก ำร
สำหรับธนำคำรผู้ให้บริกำร ซึ่งผู้รับบริกำรสำมำรถทำรำยกำรผ่ำนเว็บไซต์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำที่
www.dbd.go.th หรือ ผ่ ำนทำงธนำคำร (Walk In) โดยช ำระเงิน ได้ ที่ เคำน์ เตอร์สำขำของธนำคำร
และขอรับเอกสำรได้ที่สำขำของธนำคำร
กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ ได้ ข ยำยกำรให้ บ ริ ก ำรออกหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate) ครอบคลุมถึงหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียน
เก็ บ รั ก ษำไว้ ข องกำรประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ ำ งด้ ำ ว รวมถึ ง กำรรั บ รองส ำเนำเอกสำรนิ ติ บุ ค คล
เช่น เอกสำรทำงทะเบียน งบกำรเงิน บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ทะเบียนสมำชิกของสมำคมและหอกำรค้ำ
เป็นต้น
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1.2 e-Certificate คือ อะไร
e–Certificate คื อ กำรให้ บ ริก ำรออกหนั งสื อ รับ รอง และรับ รองส ำเนำเอกสำร
นิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ โดยกำรนำเทคโนโลยี “ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”
หรือ Digital Signature มำใช้ในกำรออกหนังสือรับรองนิติบุคคล สำมำรถขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคล
ได้ที่หน่วยงำนพันธมิตรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ทั้ ง นี้ กำรให้ บ ริ ก ำร e-Certificate จะเป็ น กำรสร้ ำ งมิ ติ ใ หม่ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำรภำครั ฐ
ที่สำคัญ เนื่ องจำกกำรบริกำรดังกล่ำวถือเป็ นนวัตกรรมกำรให้ บริกำรในรูป แบบใหม่ สำหรับกำรบริกำร
ออกหนังสือรำชกำร และยังเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจต่อทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและประชำชน ซึ่งในปี 2556 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ได้มีกำรขยำยกำรให้บริกำรในรูปแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมควำมต้องกำร
ของผู้ ใช้ บ ริกำรมำกยิ่งขึ้น เช่น บริกำรออกหนั งสื อ รับ รองข้ อควำมที่ น ำยทะเบี ย นเก็ บ รัก ษำไว้ข องกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว และบริกำรรับรองสำเนำเอกสำรทะเบียน งบกำรเงิน และบัญชีรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นของห้ำงหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว รวมถึงกำรรับรองสำเนำเอกสำร
ของหอกำรค้ำ และสมำคมกำรค้ำ

ตอนที่ 2 เอกสารที่ให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
สถานที่ให้บริการ
2.1 เอกสำรที่ให้บริกำร
2.2 อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร
2.3 สถำนทีใ่ ห้บริกำร
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2.1 เอกสารที่ให้บริการ
ผู้ รับ บริ ก ำรสำมำรถขอเอกสำร จำกบริ ก ำรหนั ง สื อ รั บ รอง และรั บ รองส ำเนำเอกสำรนิ ติ บุ ค คล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนธนำคำร ได้ดังนี้
(1) หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหำชนจำกัด
(2) รับรองสำเนำเอกสำรทำงทะเบียน งบกำรเงิน และบัญชีรำยชื่อของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหำชน
(3) หนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ของกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
(4) รับรองสำเนำเอกสำรทำงทะเบียน และงบกำรเงิน กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
(5) รับรองสำเนำเอกสำรทำงทะเบียน งบกำรเงิน ทะเบียนสมำชิกสมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ

2.2 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ผู้รับบริกำรหนังสือรับรอง และรับรองสำเนำเอกสำรนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนธนำคำร จะต้อง
ชำระเงิน 2 ส่วน คือ ค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวง และค่ำบริกำรของธนำคำร ซึ่งได้กำหนดไว้ ดังนี้
ลาดับ

เอกสารที่ให้บริการ

1

ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด

2

1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล
1.2 รับรองสำเนำเอกสำรทะเบียน
1.3 รับรองสำเนำงบกำรเงิน
1.4 รับรองสำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3

ค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง

ค่าบริการของธนาคาร

ฉบับละ 200 บำท
หน้ำละ 50 บำท

ฉบับละ 150 บำท
1-5 หน้ำแรก 100 บำท
หน้ำถัดไปหน้ำละ 20 บำท

2.1 หนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ ฉบับละ 300-500บำท
ฉบับละ150 บำท
ของกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
2.2 รับรองสำเนำเอกสำรทะเบียน
หน้ำละ 100 บำท 1-5 หน้ำแรก 100 บำท
หน้ำถัดไปหน้ำละ 20 บำท
2.3 รับรองสำเนำงบกำรเงิน
หน้ำละ 50 บำท
1-5 หน้ำแรก 100 บำท
หน้ำถัดไปหน้ำละ 20 บำท
สมาคมและหอการค้า
3.1 รับรองสำเนำเอกสำรทะเบียน
เรื่องละ 20 บำท
1-5 หน้ำแรก 100 บำท
3.2 รับรองสำเนำงบกำรเงิน
หน้ำถัดไปหน้ำละ 20 บำท

-5-

2.3 สถานที่ให้บริการ
สถำนที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรหนั ง สื อ รั บ รอง และรั บ รองส ำเนำเอกสำรนิ ติ บุ ค คลทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate) มีหน่วยงำนที่ให้บริกำร รวม 3,747 สำขำ ได้แก่
(1) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ จำนวน

1

สำขำ (ชั้น 3 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ)

(2) ธนำคำรกรุงเทพ

จำนวน

243

สำขำ

(3) ธนำคำรกรุงไทย

จำนวน

983

สำขำ

(4) ธนำคำรออมสิน

จำนวน

1,066

สำขำ

(5) ธนำคำรกสิกรไทย

จำนวน

885

สำขำ

(6) ธนำคำรไทยพำณิชย์

จำนวน

2

สำขำ

(7) ธนำคำรธนชำต

จำนวน

515

สำขำ

(8) ธนำคำรมิซูโฮ

จำนวน

2

สำขำ

(9) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำนวน

45

สำขำ

(10) ธนำคำรเกียรตินำคิน จำนวน

5

สำขำ

(11) ธนำคำรทหำรไทย

1

สำขำ

จำนวน

หมำยเหตุ ข้อมูล ณ กุมภำพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถตรวจสอบสำขำของธนำคำรที่ให้บริกำร ได้จำก www. dbd.go.th >>
คู่มือ ท ำธุรกิจ >> ข้ อมูล ธุรกิจ >> รำยชื่อ สำขำธนำคำรที่ ให้ บ ริกำรออกหนั งสื อ รับ รองนิ ติ บุ ค คลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate) และ/ หรือที่ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.html

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการใช้บริการ และวิธีตรวจสอบหนังสือรับรอง
และรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ขั้นตอนกำรใช้บริกำรหนังสือรับรอง และรับรองสำเนำเอกสำร
นิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์
3.2 วิธีตรวจสอบเอกสำร
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3.1 ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองสาเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
1)
2)
3)
4)

ผู้รับบริการทาคาขอผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสาขาธนาคาร
ผูร้ ับบริการชาระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง และค่าบริการของธนาคารตามที่กาหนด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทาและส่งไฟล์เอกสาร ให้กับธนาคาร
ธนาคารพิมพ์เอกสาร และใบเสร็จรับเงินผ่านระบบของกรม เพื่อส่งมอบให้ผู้รับบริการ
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3.2 วิธีตรวจสอบเอกสาร
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถพิสูจน์ว่ำเป็นเอกสำรจริงและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรที่ออกได้
4 วิธี ได้แก่
1) QR Code ซึ่งปรำกฏอยู่ที่มุมล่ำงด้ำนขวำของหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์
2) Micro Text ข้อควำมขนำดเล็ก ซึ่งไม่สำมำรถอ่ำนได้เมื่อมีกำรถ่ำยสำเนำ
3) ตัวเลข Reference Number สำหรับตรวจสอบข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ www.dbd.go.th
4) ลำยน้ำ (Water Mark) สัญลักษณ์ DBD

ตอนที่ 4 โลโก้ DBD e-Certificate และช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ผู้ให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสาเนาเอกสารนิติบคุ คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
4.1 โลโก้ DBD e-Certificate
4.2 ช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนผู้ให้บริกำรหนังสือรับรอง และรับรอง
สำเนำเอกสำรนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate)
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4.1 โลโก้ DBD e-Certificate
ผู้ ข อรั บ บริ ก ำรหนั ง สื อ รั บ รองและรั บ รองส ำเนำเอกสำรนิ ติ บุ ค คลทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate) สำมำรถติดต่อขอรับบริกำรได้ที่สำขำของธนำคำรที่ร่วมโครงกำร โดยสังเกต
จำกโลโก้ DBD e-Certificate

4.2 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการหนังสือรับรอง และรับรอง
สาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
กำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ บ ริ ก ำรออกหนั ง สื อ รั บ รอง และรั บ รองส ำเนำเอกสำรนิ ติ บุ ค คลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนธนำคำร (e-Certificate) ที่กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 โดยจัดให้มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรทำง
โทรศั พ ท์ 0 2547 4387 และ 0 2547 4367 โทรสำร 0 2547 5993 และ ทำง e-Mail :
ecertificate@dbd.go.th , ecertificate.team@gmail.com

ฝ่ายบริการหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Certificate )
กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทรศัพท์ 0 2547 4367 , 0 2547 4387
โทรสาร 0 2547 5993
e-mail : ecertificate@dbd.go.th ,
ecertificate.team@gmail.com

