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46การเปล่ียนแปลงการแจ้งขอมีเลขประจาํตวันิติบุคคลท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซ่ึงประกอบธรุกิจในประเทศไทย โดยเป็นธรุกิจท่ีไม่อยู่ในบญัชี

ท้ายพระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์ไดอ้อกประกาศเรื่องการแจ้งขอมเีลข

ประจําตวันิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกจิในประเทศ

ไทย โดยเป็นธุรกจิทีไ่ม่อยู่ในบญัชทีา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2564 (ประกาศ) เพื่อปรบัปรุงขัน้ตอนการขอมีเลข

ประจําตวัของนิตบุิคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้สอดคล้องกบัแผน

ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั และ

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่นิตบุิคคลดงักล่าวไดม้เีลขประจําตวัเพือ่ใช้

ประกอบธุรกจิในประเทศไทย 

 

ประกาศกําหนดให้การแจ้งขอมเีลขประจําตวั การแจ้งเปลี่ยนแปลงขอ้มูล หรอื

การแจง้เลกิประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ใหผู้ร้บัผดิชอบในการดําเนินการของ

คนต่างด้าว หรอืผู้รบัมอบอํานาจจากผู้รบัผดิชอบในการดําเนินการของคนต่าง

ด้าว ดําเนินการขอรับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และยืนยัน

ตวัตนผ่านระบบบนเวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกจิการคา้ (www.dbd.go.th)  

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www2.deloitte.com/us/en.html


เมื่อผู้ร ับผิดชอบในการดําเนินการของคนต่างด้าว หรือผู้ร ับมอบอํานาจจาก

ผู้ร ับผิดชอบในการดําเนินการของคนต่างด้าว ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) 

รหสัผ่าน (Password) และไดท้าํการยนืยนัตวัตน กจ็ะสามารถดาํเนินการแจ้งต่าง 

ๆ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องกรมพฒันาธุรกจิการคา้ตรวจสอบคําขอและพจิารณาผ่าน

ระบบได ้เมื่อเจา้หน้าทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้อนุมตัคิําขอ จะแจง้  เลขประจําตวั

คอืเลขทะเบยีนนิตบุิคคล 13 หลกั หรอืแจง้ผลการเปลีย่นแปลงขอ้มลูผ่านระบบ 

 

ประกาศน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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