
   
 

คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใช้งาน 
ระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

DBD e-Filing 
  

 
 

 
กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

Department of Business Development 
 

 
 

 
 



 
 

              DBD e-Filing    2 
 

 

คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

สารบญั 

หนา้ 

ขั้นตอนการสมคัรลงทะเบยีนใช้ระบบ DBD e-Filing ทางเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th ........................... 3 

1. การสมัครขอรับ Username และ Password .............................................................................. 4 

2. การยืนยันตัวตนการใช้งานครั้งแรก  (นิติบุคคลท่ีสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing) 10 

3. การเข้าใช้งานระบบ DBD e-Filing ............................................................................................. 13 

4. การท ารายการลืมรหัสผ่าน .......................................................................................................... 22 

5. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ..................................................................................................................... 28 

 

 

  



 
 

              DBD e-Filing    3 
 

 

คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

ขัน้ตอนการสมคัรลงทะเบยีนใชร้ะบบ DBD e-Filing ทางเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 

<<แบบค าขอรบั Username และ Password>> 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

1. การสมคัรขอรบั Username และ Password 

เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยใช้ Google Chrome หัวข้อ 
“บริการออนไลน์” >> “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
1 

ข่าวสารของระบบ  
DBD e-Filing 

คลิกเขา้สูร่ะบบ 
DBD e-Filing 

 
3 

 
2 

http://www.dbd.go.th/


 
 

              DBD e-Filing    5 
 

 

คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ 
2. ดาวน์โหลดแบบค าขอ Username และ Password และเอกสารประกอบค าขอ 

  

 
1 

 
2 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

 

 
ข้ันตอนการใช้งาน 

1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 
2. กรอกอีเมล (E-mail) / รหัสผ่าน (ก าหนดเอง ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 

ตัวอักษร) / ยืนยันรหัสผ่าน และเลือกวิธีรับรหัส Activate) 
3. กรอกจ านวนผู้มีอ านาจ (ตามท่ีจดทะเบียน) 
4. กรอกข้อมูลผู้มีอ านาจ เช่น – เลขท่ีบัตรประชาชน (กรณีคนไทย) – เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

(กรณีคนต่างชาติ) – ช่ือ-สกุล 
5. คลิก “บันทึกค าขอ” 
6. พิมพ์ค าขอ 

เลอืก 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

พิมพ์แบบค าขอรับ Username และ Password และเอกสารหลักฐานประกอบน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงตัวตน  

ตัวอย่างแบบค าขอ 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

การจัดเตรยีมเอกสารหลกัฐานการยนืยนัตวัตน 

กรณไีม่มอบอ านาจ 
(กรรมการผูม้อี านาจมายืน่ด้วยตนเอง) 

กรณมีอบอ านาจ 
(กรรมการผูม้อี านาจมายืน่ด้วยตนเอง) 

1. แบบค าขอรับ Username และ Password 
1.1 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตามท่ีจด
ทะเบียน (ตามหนังสือรับรอง) และลงวันท่ี 
1.2 ตราประทับ (ถ้ามี) 

1. แบบค าขอรับ Username และ Password 
1.1 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตามท่ีจด 
ทะเบียน (ตามหนังสือรับรอง) และลงวันท่ี 
1.2 ตราประทับ (ถ้ามี) 
1.3 ผู้รับมอบอ านาจลงลายมือช่ือและลงวันท่ี 

2. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ได้แก่ 
2.1 รายงานการประชุม หรือ 
2.2 หนังสือแสดงความตกลง 

หมายเหตุ  
1. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตามท่ีจด
ทะเบียน (ตามหนังสือรับรอง) และลงวันท่ี 
2. ตราประทับ (ถ้ามี) 

2. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ได้แก่ 
2.1 รายงานการประชุม หรือ 
2.2 หนังสือแสดงความตกลง 

หมายเหตุ  
1. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตามท่ีจด
ทะเบียน (ตามหนังสือรับรอง) และลงวันท่ี 
2. ตราประทับ (ถ้ามี) 

3. บัตรประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอ านาจ
ยื่นแสดงตนกับเจ้าหน้าท่ี 

3. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจ 
(ตามหนังสือรับรอง) และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 4. หนังสือมอบอ านาจ 
4.1 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตามท่ีจด 
ทะเบียน (ตามหนังสือรับรอง) และลงวันท่ี 
4.2 ตราประทับ (ถ้ามี) 
4.3 ผู้รับมอบอ านาจลงลายมือช่ือ 
4.4 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

 5. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 6. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ านาจ 
ยื่นแสดงตนกับเจ้าหน้าท่ี 

*** ค าขอและเอกสารหลกัฐานทกุฉบบัตอ้งลงลายมอืชื่อให้ครบถ้วนและถกูตอ้ง จงึถอืวา่สมบรูณ์  
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

ตัวอยา่งรายงานการประชมุ ตัวอยา่งหนังสอืแสดงความตกลง 
 

  

                                               

ตัวอยา่งหนังสอืมอบอ านาจ 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

2. การยนืยนัตวัตนการใชง้านครั้งแรก (นิตบิคุคลทีส่มคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบ DBD e-
Filing) 

ระบบจะส่งรหัส Activate ไปท่ีอีเมล (E-mail) ท่ีสมัครลงทะเบียนสมาชิก 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. ตรวจสอบรหัสลับ (Activate Code) ในอีเมลท่ีสมัครลงทะเบียนสมาชิก 
2. น ารหัสลับ (Activate Code) ยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์กรม 

 

คลิก “ยื่นงบการเงนิทาง
อิเลก็ทรอนกิส”์ 

 

E-mail ที่ลงทะเบยีน 

รหสัลบั (Activate Code) 

 
1 

 
2 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 
2. กรอกรหัสผ่าน (รหัสผ่านท่ีก าหนดเอง ในข้ันตอนการสมัครลงทะเบียนใช้ระบบ DBD       

e-Filing รหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 ตัวอักษร) 
***ไม่ใช่รหัสลับ (Activate Code)*** 

3. คลิก “LOG IN” และเข้าสู่หน้าจอการ Activate เพื่อยืนยันตัวตน 
  

 
1 

 
2 

 
3 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. น ารหัสลับ  Activation Code (10 หลัก)  ยืนยันการใช้งาน 
2. คลิก “ส่งข้อมูล” 

 

 

กรณีกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือน 

 

 
ให้นิติบคุคลตรวจสอบความถูกตอ้งของเลขทะเบียนและรหัสผ่านอีกครั้ง หากต้องการก าหนด
รหัสผ่านใหม่ สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ หัวข้อ “การท ารายการลืมรหัสผ่าน” 
 

 

  

 
1 

 
2 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

3. การเข้าใชง้านระบบ DBD e-Filing 

 นิติบุคคลท่ีสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing 
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration  
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่แบบ Walk-in ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

สามารถเข้าใช้งานระบบ DBD e-Filing โดยมีข้ันตอนดังน้ี  
 

เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยใช้ Google Chrome หัวข้อ 
“บริการออนไลน์” >> “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” 

 
 

 

 

 
1 

ข่าวสารของระบบ  
DBD e-Filing 

คลิกเขา้สูร่ะบบ 
DBD e-Filing 

 
3 

 
2 

http://www.dbd.go.th/
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

 

 

คลิก “ยื่นงบการเงนิทาง
อิเลก็ทรอนกิส”์ 

 

 
4 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 
2. กรอกรหัสผ่าน 

การกรอกรหสัผา่น 
นิตบิุคคลทีส่มคัรลงทะเบยีน 
ใชง้านระบบ DBD e-Filing 

ให้ใช้รหัสผ่านท่ีก าหนดเอง ในข้ันตอนการสมัคร
ลงทะเบียนใช้ระบบ DBD e-Filing (รหัสผ่านไม่น้อย
กว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 ตัวอักษร) 
 

นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนนิตบิคุคล 
ทางอิเลก็ทรอนกิสผ์า่นระบบ e-Registration 

ใหใ้ช้รหัสผ่านท่ีได้รับจากอีเมลของระบบ  
e-Registration เข้าใช้งานระบบ DBD e-Filing ได้ 
โดยไม่ต้องท าการสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ 
DBD e-Filing 

นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่แบบ Walk-in 
ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถนุายน 2561 เปน็ตน้ไป 

ใหใ้ช้รหัสผ่านท่ีได้รับจากอีเมลของระบบ             
e-Registration เข้าใช้งานระบบ DBD e-Filing ได้ 
โดยไม่ต้องท าการสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ 
DBD e-Filing 

 

  

 
1 

 
2 

 
3 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

3. คลิก “LOG IN” เพื่อเข้าใช้งานระบบ 
 กรณีกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ 

DBD e-Filing 

 

 กรณีกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสผ่านถูกต้อง แต่นิติบุคคลได้ท ารายการ
ลืมรหัสผ่าน หรือเปลี่ยนรหัสผ่านไว้ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันตัวตนด้วยรหัสลับ 
(Activate Code) ก่อน กรุณาศึกษาข้ันตอนท่ีหัวข้อ “การท ารายการลืมรหัสผ่าน” 
และ “การเปลี่ยนรหัสผ่าน” 
 

 กรณีกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง  

 

กรณีกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือน 
 

 
 

ให้นิติบคุคลตรวจสอบความถูกตอ้งของเลขทะเบียนและรหัสผ่านอีกครั้ง หากต้องการก าหนด
รหัสผ่านใหม่ สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ หัวข้อ “การท ารายการลืมรหัสผ่าน” 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

เขา้สูห่นา้หลกัของระบบ DBD e-Filing 

 

 

 

    

 

เมนูหลักของระบบ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก นิติบุคคลสามารถเข้าใช้งานเมนูต่างๆ โดยคลิกที่
ช่ือเมนูหลัก ดังน้ี 

 เมนูหน้าหลัก 
 เมนูเตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น 
 เมนูน าส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น 
 เมนูแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงิน 
 

  

คลกิ “เลขทะเบยีน หรอืชือ่นติบิคุคล” 
เพือ่แสดงขอ้มลูของนติบิคุคล 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

เมนู “หน้าหลัก” ส าหรับกลับสู่หน้าหลักของระบบ DBD e-Filing และแสดงข้อมูลการน าส่งงบการเงิน
และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 

 

เมื่อคลิก  ระบบจะแสดงข้อมูล 

 ประวัติการน าส่งงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
 ประวัติการขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินท่ีบกพร่อง 
 ประวัติการแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงิน 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

เมนู “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น” 

ส าหรับเตรียมงบการเงินและ/หรือบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น แบบ Online และแบบ Offline 
ประกอบด้วยเมนูย่อยดังน้ี  

 เมนู “การเตรียมข้อมูลแบบ Online” ประกอบด้วย 
o เมนู “บันทึกงบการเงินผ่าน Web” 
o เมนู “บันทึกรายช่ือผู้ถือหุ้นผ่าน Web” 
o เมนู “บันทึกข้อมูลตามแบบ ส.บช. 3/1” 

 

 เมนู “การเตรียมข้อมูลแบบ Offline” ประกอบด้วย 
o เมนู “Download ไฟล์ Excel งบการเงิน V.2.0” 
o เมนู “Download ไฟล์ Excel รายช่ือผู้ถือหุ้น V.4.0” (ส าหรับนิติบุคคล

ประเภทบริษัทจ ากัด) 
o เมนู “Download ไฟล์ Excel รายช่ือผู้ถือหุ้น V.4.2” (ส าหรับนิติบุคคล

ประเภทบริษัทมหาชนจ ากัด) 

 

  

ส าหรบันติบิคุคลประเภทบรษิทัจ ากดั 

ส าหรบันติบิคุคลประเภทบรษิทัมหาชนจ ากดั 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

เมนู “น าส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น” 

ส าหรับน าส่งงบการเงิน รวมถึงน าส่งงบน าส่งงบการเงินท่ีบกพร่อง และ/หรือน าส่งบัญชีรายช่ือ
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

 เมนู “ส่งงบการเงิน” 
 เมนู “ส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น”  

 
 

เมนู “แก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงิน” 

ส าหรับแก้ไขข้อมูล เช่น มูลค่าท่ีดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ และส่งค าขอแก้ไขข้อมูล
การน าส่งงบการเงินท่ีบกพร่อง ประกอบด้วย 

 เมนู “แก้ไขข้อมูล เช่น มูลค่าท่ีดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ” 
 เมนู “ส่งค าขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินท่ีบกพร่อง” 

 

 

 

ในการแก้ไขข้อมูลเช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ จะท าได้เฉพาะงบ
การเงินที่มีสถานะ “รออนุมัติ" และสามารถแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

การเปลีย่นรหสัผา่น 

ให้คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ 

 

 

 
การเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ หัวข้อ “การเปลี่ยนรหัสผ่าน” 
 

 

การออกจากระบบ 

เมื่อไม่ใช้งานแล้ว คลิก “ออกจากระบบ” เพื่อท าการออกจากการใช้งานระบบ DBD        
e-Filing 

 

  

คลิกเปลีย่น 
รหสัผ่าน 

คลิกออกจากระบบ 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

4. การท ารายการลมืรหสัผา่น 

 นิติบุคคลท่ีสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing 
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration  
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่แบบ Walk-in ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

สามารถท ารายการลืมรหัสผ่านได้ โดยเข้าใช้งานท่ีเมนูลืมรหัสผ่านในระบบ DBD e-Filing  
 

 

ส าหรบันติิบคุคลทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคลทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration หรือ 
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่แบบ Walk-in เมื่อท ารายการลืมรหัสผ่านในระบบ DBD  e-Filing 
แล้ว สามารถเขา้ใช้งานระบบด้วยรหสัผา่นที่ก าหนดใหมใ่นระบบ e-Registration ได้เช่นกัน 
โดยไม่ต้องท าการรายการลืมรหัสผ่านที่ระบบ e-Registration อีก 
 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เข้าสู่หน้าจอระบบ DBD e-Filing 
2. คลิก “ลืมรหัสผ่าน” 

 

  

 
2 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

3. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับท ารายการลืมรหัสผ่าน 

 

4. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลท่ีต้องการท ารายการลืมรหัสผ่าน 

5. คลิก  เพื่อแสดงช่ือนิติบุคคล 
6. คลิก เงื่อนไขอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้อย่างน้อย 1 อีเมล (เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของนิติ

บุคคล) 
7. กรณีเลือกเง่ือนไข “อีเมลท่ีแจ้งไว้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล” ให้กรอกอีเมลที่ใช้ในการจด

ทะเบียนนิติบุคคล 
กรณีเลือกเง่ือนไข “อีเมลท่ีใช้ลงทะเบียนระบบ e-Filing” ให้กรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน
ระบบ e-Filing 

8. กรอกรหัสผ่านใหม่ 
9. กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (ยืนยันรหัสผ่านใหม่) 

  

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

***สามารถดคู าแนะน าในการก าหนดรหสัผา่น โดยน าเมาสไ์ปชีท้ี ่  

 

10. คลิก เมื่อต้องการบันทึกการท ารายการลืมรหัสผ่าน 
11. เมื่อบันทึกการท ารายการลืมรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “รหัส Activate ได้ถูก

ส่งไปยังอีเมลของท่านแล้ว ” 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

12. เมื่อคลิกบันทึกการท ารายการลืมรหัสผ่าน  
 นิติบุคคลท่ีสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing ระบบจะส่งรหัสลับ (Activate 

Code) ไปยังอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้ในการสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ 
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration ระบบ

จะส่งรหัสลับ (Activate Code) ไปยังอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่แบบ Walk-in ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้น
ไป ระบบจะส่งรหัสลับ (Activate Code) ไปยังอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้ในการจดทะเบียน
จัดต้ังใหม่แบบ Walk-in 

 

13. นิติบุคคลได้รับอีเมลแจ้งรหัสลับ (Activate Code) 
ตัวอย่างอีเมลแจ้งรหัสลับ (Activate Code)  

 

  

รหสัลบั (Activate Code) 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

14. น ารหัสลับ (Activate Code) ไปยืนยันการใช้งานระบบ โดย Login เข้าใช้งานระบบ ด้วย
รหัสผ่านใหม่ 

 

15. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันรหัสผ่านใหม่ ด้วย รหัสลับ (Activate Code) 

 

16. คลิก  เพื่อแสดงช่ือนิติบุคคล 
17. กรอกรหัสผ่านใหม่ท่ีได้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านไว้ 
18. กรอก รหัสลับ (Activate Code) ท่ีได้รับจากอีเมล 

19. คลิก  

20. ระบบแสดงข้อความแจ้ง “การ Activate สมบูรณ์”  คลิก   และเข้าใช้งาน
ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ในครั้งต่อไป 

ใชร้หสัผา่นใหม ่

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

5. การเปลีย่นรหสัผา่น 

 นิติบุคคลท่ีสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing 
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration  
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่แบบ Walk-in ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

สามารถท าการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยเข้าใช้งานท่ีเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบ DBD e-Filing  
 

 

ส าหรบันติิบคุคลทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคลทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration หรือ 
จดทะเบียนจดัตั้งใหมแ่บบ Walk-in เมื่อท าการเปลีย่นรหสัผา่นในระบบ DBD      e-Filing 
แล้ว สามารถใชร้หสัผา่นใหมน่ี้ในระบบ e-Registration ได้เช่นกัน โดยไมต่้องท าการเปลี่ยน
รหัสผ่านที่ระบบ e-Registration อีก 
 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เข้าสู่หน้าหลักของระบบ DBD e-Filing 

 

2. คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ท่ีมุมขวาบนของหน้าจอ 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

3. ระบบแสดงหน้าจอ ส าหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

4. คลิก  เพื่อแสดงช่ือนิติบุคคล 
5. กรอกรหัสผ่านเดิม 
6. กรอกรหัสผ่านใหม่ 
7. กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (ยืนยันรหัสผ่านใหม่) 
***สามารถดคู าแนะน าในการก าหนดรหสัผา่น โดยน าเมาสไ์ปชีท้ี่  

 

8. คลิก เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

คลิก  เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนรหัสผ่าน   

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

9. เมื่อบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งข้อความ “รหัสผ่านใหม่ของท่านได้รับการ
แก้ไขแล้ว รหัส Activate ได้ถูกส่งไปยังอีเมลของท่านแล้ว” 

 

10. เมื่อคลิกบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน  
 นิติบุคคลท่ีสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing ระบบจะส่งรหัสลับ (Activate 

Code) ไปยังอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้ในการสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ 
 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration ระบบ

จะส่งรหัสลับ (Activate Code) ไปยังอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่แบบ Walk-in ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้น
ไป ระบบจะส่งรหัสลับ (Activate Code) ไปยังอีเมลท่ีนิติบุคคลใช้ในการจดทะเบียน
จัดต้ังใหม่แบบ Walk-in 
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

11. นิติบุคคลได้รับอีเมลแจ้งรหัสลับ (Activate Code) 
ตัวอย่างอีเมลแจ้งรหัสลับ (Activate Code)  

 

12. น ารหัสลับ (Activate Code) ไปยืนยันการใช้งานระบบ โดย Login เข้าใช้งานระบบ ด้วย
รหัสผ่านใหม่ 

 

 

รหสัลบั (Activate Code) 

ใชร้หสัผา่นใหม ่
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คูม่อืการสมคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบน าสง่งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์DBD e-Filing 

13. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันรหัสผ่านใหม่ด้วย รหัสลับ (Activate Code) 

 

14. คลิก  เพื่อแสดงช่ือนิติบุคคล 
15. กรอกรหัสผ่านใหม่ท่ีได้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านไว้ 
16. กรอก รหัสลับ (Activate Code) ท่ีได้รับจากอีเมล 

17. คลิก  

18. ระบบแสดงข้อความแจ้ง “การ Activate สมบูรณ์”  คลิก  และเข้าใช้งาน
ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ในครั้งต่อไป 
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