
หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ 

(ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

เพื่อปรับปรุงแบบพิมพคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อและหนังสือสําคัญแสดงการ
ข้ึนทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อของบริษัทมหาชนจํากัดใหเหมาะสมและสะดวกในการใชมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  แหงกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖   
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกแบบคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อ  แบบ  บมจ.  ๔๐๑  และหนังสือสําคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อ  แบบ  บมจ.  ๔๐๒  ที่ออกตามประกาศกรมทะเบียนการคา  
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ  ลงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๓๙  และใหใชแบบคํา
ขอข้ึนทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อ  แบบ  บมจ.  ๔๐๑  และหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปน 
ผูรับรองลายมือชื่อ  แบบ  บมจ.  ๔๐๒  ทายประกาศนี้แทน  

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ดุสิต  อุชุพงศอมร 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

นายทะเบียน 
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