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 ข้อ 5 ตัวแทนต้องมีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สําหรับใช้งานระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยให้นําความในหมวด 1 ส่วนที่ 2 การขอรับ/แก้ไขข้อมูล      
ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการยืนยันตัวตน แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์       
(e-Registration) พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับกับตัวแทนโดยอนุโลม  
 บุคคลท่ีมีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สําหรบัใช้งานระบบจดทะเบยีนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Registration) แล้ว ไม่จําเป็นต้องขอรบัชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) อีก 

 ข้อ 6 ตัวแทนสามารถดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเฉพาะการจัดตั้ง        
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ต้ังแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกแบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท           
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560 และให้ใช้แบบคํารับรอง          
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด แนบท้ายระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 8 คําขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ซ่ึงได้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้โดยผ่านการตรวจสอบ
ของนายทะเบียนและระบบได้ส่งข้อมูลแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ         
ให้เป็นไปตามระเบยีบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น  

                                                    ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

                                                                        กุลณี อิศดิศัย 
                                                              อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                                                                     นายทะเบียนกลาง 



แบบแสดงรายละเอียดและสาระสาํคัญของข้อมูลการจดทะเบียน 
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

----------------------------- 

 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 

 



 

ค ำรับรอง 

กำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 

 

ทะเบียนเลขท่ี  

ประกอบค าขอเลขท่ี                                                เม่ือวนัท่ี  

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามค าขอน้ี ไดด้  าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตาม
ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง โดยถูกตอ้งครบถ้วน รวมทั้งรายการและขอ้ความท่ีระบุในค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ียืน่พร้อมกบัค าขอน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามค าขอน้ี ไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงัน้ี 

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ ส านักงานแห่งใหญ่ของห้างน้ี และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบและส่งมอบ       
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

 

 

 

 

 

 

               ออกให ้ณ วนัท่ี  หนา้………….ของจ านวน………………หนา้                            
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Typewritten Text
(4) ขอยอมรับการนำข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของห้างหุ้นส่วนตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) มาใช้ในการ 
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Typewritten Text
ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นต้น
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คาํรับรอง 

การจดทะเบียนบริษทัจํากดั 

บริษทั ..................................................................................................... จาํกดั 
ทะเบียนเลขที� ................................................................ 

ประกอบคาํขอเลขที� ............................................................ เมื�อวนัที� ........................................ 

(1)  ขอรับรองวา่ การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั"งรายการและขอ้ความที�ระบุใน คาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร
หลกัฐานใดๆ ที�ยื�นพร้อมกบัคาํขอนี"ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี"  …… …………….…………..…………………………..………………………………………………………………… 
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(4) ขอยอมรับการนำข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใช้ในการ 
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ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นต้น
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