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คู่มือการใชง้าน 

ระบบออกหนงัสอืรบัรองขอ้ความที่นายทะเบยีนเกบ็รกัษาไวข้องคนต่างดา้ว 

บทที่ 1. สอบถาม 

1.1 สอบถามขอ้มูลทะเบยีนธุรกจิต่างดา้ว 

สาํหรบัผูใ้ชร้ะบบตอ้งการคน้หาขอ้มลูและเอกสารภาพของทะเบยีนธุรกจิต่างดา้ว ใหค้ลกิทีเ่มนู “สอบถาม” คลกิ

เลอืกเมนู “สอบถามขอ้มลูทะเบยีนธุรกจิต่างดา้ว” จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

 

 

 วธิกีารใชง้าน 

1. กรอกเงือ่นไขทีต่อ้งการคน้หา ไดจ้าก 

 เลขทะเบยีน 

 เลขทีใ่บอนุญาต 

 เลขทีร่บัช ัว่คราว (กรณีมาตรา 17) 

 เลขทีร่บัจรงิ 

 ชื่อผูข้ออนุญาตไทย 

 ชื่อผูข้ออนุญาตองักฤษ 

 ชื่อผูร้บัผดิชอง 

 ทีต่ ัง้สาํนกังาน 

3.คลิกปุ่ม ดูรายละเอียด 

2.คลิกปุ่ม ค้นหา 

1.กรอกเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา 
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 ประเภทธุรกจิ 

 ประเทศทีจ่ดทะเบยีน 

 ประเทศผูถ้อืหุน้หลกั 

2. เมือ่ระบเุงือ่นไขในการคน้หาเสรจ็แลว้คลกิปุ่ ม “คน้หา” ระบบแสดงรายการขอ้มลูทีค่น้พบในตาราง 

หากผูใ้ชร้ะบบตอ้งการดูรายละเอยีดขอ้มลูทะเบยีนหรอืขอ้มลูเอกสารภาพใหค้ลกิทีปุ่่ มในแถว

รายการทีต่อ้งการจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 
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1.2 สอบถามขอ้มูลเอกสารภาพทะเบยีนธุรกจิต่างดา้ว 

สาํหรบัผูใ้ชร้ะบบตอ้งการคน้หาขอ้มลูและเอกสารภาพของทะเบยีนธุรกจิต่างดา้ว ใหค้ลกิทีเ่มนู “สอบถาม” 

คลกิเลอืกเมนู “สอบถามขอ้มลูเอกสารภาพทะเบยีนธุรกจิต่างดา้ว” จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

 

 
วธิกีารใชง้าน 

1. กรอกเงือ่นไขทีต่อ้งการคน้หา ไดจ้าก 

 เลขทะเบยีน 

 เลขทีร่บัช ัว่คราว (กรณีมาตรา 17) 

2. เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดง pop up การค้นหาตามหน้าจอ 
 เลขทะเบียนนิติบุคคลต่างด้าว 
 เลขที่ใบอนญุาต 
 ช่ือผู้ขออนุญาต(ไทย) 
 ช่ือผู้ขออนุญาต(อังกฤษ) 

1.กรอกเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา 

2.คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
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3. เมือ่ระบเุงือ่นไขในการคน้หาเสรจ็แลว้คลกิปุ่ ม “คน้หา” ระบบแสดงรายการขอ้มลูทีค่น้พบในตาราง 

หากผูใ้ชร้ะบบตอ้งการดูรายละเอยีดขอ้มลูทะเบยีนหรอืขอ้มลูเอกสารภาพใหค้ลกิทีปุ่่ มในแถว

รายการทีต่อ้งการจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 
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บทที่ 2. ใบสาํคญั 

2.1 พมิพห์นงัสอืรบัรองขอ้ความที่นายทะเบยีนเกบ็รกัษาไว ้

ผูใ้ชร้ะบบคลกิเมนู “รายงานและใบสาํคญั” คลกิเลอืกเมนู “พมิพห์นงัสอืรบัรองรบัรองขอ้ความทีน่ายทะเบยีนเก็บ

รกัษาไว”้ จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 
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วธิกีารใชง้าน 

1. กรอกเลขทีใ่บอนุญาตทีต่อ้งออกหนงัสอืรบัรองขอ้ความ กรณีไมท่ราบสามารถคน้หาจากเลขทะเบยีน 

เมือ่ไดเ้ลขทีใ่บอนุญาตแลว้ระบบจะแสดงมาตรา ชื่อผูข้อ และรายละเอยีดของใบอนุญาตนัน้ ๆ ดงัน้ี 

โดยใหผู้ใ้ชร้ะบบคลกิเลอืกรายการตามทีผู่ร้บับรกิารขอมากี่ขอ้ตามจาํนวนเงนิทีช่าํระ 

 รายละเอยีดชื่อผูไ้ดร้บัอนุญาต 

 ธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ 

 สาํนกังานแห่งใหญ่ในประเทศไทย 

 สาํนกังานสาขา 

 ผูร้บัผดิชอบทีด่าํเนินการในประเทศไทย 

 กรณีมสีาํนกังานสาขา 

 อาํนาจผูกพนั 

 หมายเหต ุ

2. ระบวุนัทีอ่อกหนงัสอืรบัรองขอ้ความ ระบบแสดงวนัทีป่จัจบุนัมาใหส้ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดต้าม

ตอ้งการ 

3. เลอืกผูล้งนามในหนงัสอืรบัรองขอ้ความ กรณีไมท่ราบสามารถคน้หาชื่อนายทะเบยีนไดด้งัรูป 

 

  กรอกชื่อนายทะเบยีนทีต่อ้งการคน้หา จากนัน้คลกิปุ่ ม “คน้หา” กรณีตอ้งการคน้หาชื่อนายทะเบยีน

ท ัง้หมดไมต่อ้งกรอกขอ้มลูชื่อ คลกิปุ่ ม”คน้หา” จะแสดงรายชื่อนายทะเบยีนทีม่อีาํนาจลงนามท ัง้หมดมาให ้จากนัน้คลิ

กเลอืกนายทะเบยีนทีต่อ้งการชื่อนายทะเบยีนจะปรากฏหนา้จอพมิพห์นงัสอืรบัรอง 

4. กรอกเลขทีห่นงัสอื 

5. กรอกเลขทีค่าํขอ 

6. กรอกจาํนวนเงนิทีผู่ร้บับรกิารชาํระ 
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7. เมือ่กรอกรายละเอยีดการออกหนงัสอืรบัรองขอ้ความเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม 

 ระบบจะแสดงหนงัสอืรบัรองขอ้ความ 

 

 


