ระเบียบสํานัักงานทะเบียนหุ
น น้ ส่วนบริษัษทั กลาง
ว่าด้วยการจจดทะเบียนห้างหุ
า น้ ส่วนและะบริษัท
ผ่านระบบจดทะ
น
ะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิ
ค
เล็กทรอนิกส์ (e-Reegistration) (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 25561

----------------------------------โดยที่เปนการสมควร
ป็
รแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑฑ์การจดทะเบบียนห้างหุ้นส่สวนและบริษัษัทผ่านระบบ
จดทะะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e--Registrationn) เพื่อให้การรยื่นคําขอจดททะเบียนผ่านระบบเป็นไปป
ด้วยคความเรียบร้อยและสามารถ
ย
ถให้ตัวแทนดําเนินการแทนผู้ใช้บริการได้้
มในข้อ ๓ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงงจัดตั้งสํานักงานทะเบี
อาศัยอํานาจตามควา
า
ง
ยนห้หุ้นส่วนบริษัท
แต่ ง ตั้ ง นายทะเบียน
ย และกํา หนดหลั
ห
ก เกณ
ณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจดท
า
ทะเบีย นห้ า ง หุ้น ส่ ว นและะบริ ษัท จํา กั ด
พ.ศ. ๒๒๕๔๙ ออกตตามความในปประมวลกฎหมมายแพ่งและพพาณิชย์ นายททะเบียนกลางจึงออกระเบียบดั
ย งต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกกว่า “ระเบียบสํานักงานททะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการรจดทะเบียน
ห้า งหุหุ้น ส่วนและบบริษัท ผ่า นระ บบจดทะเบียนนิติบุคคล ทางอิเ ล็ก ทรรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับ ที่ 3))
พ.ศ. 22561”
ข้อ ๒ ระะเบียบนี้ให้ใช้้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายยน พ.ศ. 25661 เป็นต้นไปป
ข้อ 3 ให้ห้เพิ่มบทนิยามมคําว่า “ตัวแททน” ระหว่างบทนิ
ง ยามคําว่วา “ผู้ใช้บริการ”
า และคําว่า “ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิ
ท กส์ (Diggital Signatuure)” ในข้อ 3 แห่งระเบียบสํ
บ านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ
ว ษัทกลาง ว่าด้วยการร
จดทะะเบียนห้างหุ้น ส่วนและบ ริษัทผ่า นระบบบจดทะเบียนนิ
ย ติบุค คลททางอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Reegistration))
พ.ศ. 22560
“ “ตัวแทน” หมายความว่า ผู้ดําเนนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกักับการยื่นคําขอจดทะเบี
ข
ยนห้
น างหุ้นส่วน
และบบริษัทจํากัดผ่านระบบจดท
า
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิ
ค
เล็กทรอนิ
ก
กส์ (e--Registrationn) แทนผู้ใช้บริการ ยกเว้น
การลงลายมือชื่อ”
ข้ อ 4 ใ ห้ เ พิ่ ม ความตต่ อ ไปนี้ เป็ นข้
น อ 15/1 และข้ อ 155/2 แห่ ง ระเเบี ย บสํา นั ก งงานทะเบี ย น
หุ ้น ส่วนบริษ ัท กลลางว่า ด้ว ยก ารจดทะเบียนห้า งหุ ้น ส่ส ว นและบริษัษ ท ผ่า นระบบบจดทะเบียยนนิต ิบ ุค คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registrattion) พ.ศ. 25560
“ข้อ 155/1 ภายใต้บับ ง คับ ข้อ ๑๕๕ ข้อ ๒๒ วรรรคสอง ข้อ ๒๕
๒ วรรคสออง และข้อ ๒๒๖ วรรคสอง
ห้า งหหุ ้ น ส่ ว นและ บริ ษ ั ท จํ า กั ดซึ
ด ่ ง ได้จ ดทะะเบีย นผ่ า นรระบบจดทะะเบี ย นนิ ต ิบ ุคคลทางอิ
ค
เ ล็ก ทรอนิ ก ส์์
(e-Reegistration) แล้
แ ว กรณีมีการขอจดทะเบี
า
บียนหรือเปลี่ยนแปลงรายก
ย
การทางทะเบียนในครั
ย
้งถัดไปให้
ไ ยื่นคําขออ
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลททางอิเล็กทรอนนิกส์ (e-Regisstration) เท่านั
า ้น
ข้ อ 155/2 คํ าขอจดดทะเบี ยนห้างหุ้น ส่วนและะบริษัทจํ ากัดที
ด ่ยื่น ผ่านระะบบจดทะเบียนนิติบุคคลล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registratioon) นั้น ให้ถือว่
อ ามีผลเป็นกาารยื่นคําขอจดดทะเบียนต่อนายทะเบี
น
ยน เมืมื่อผู้ใช้บริการร
หรือ ตตัว แทนได้ดําเนิ
า น การส่ง คํค า ขอจดทะเเบีย น พร้อ ม แนบไฟล์เ อกกสารประกออบการจดทะะเบีย นตามทีี่
กําหนนดไว้ให้นายทะเบียนตรวจสสอบแล้ว”

-2ข้อ 5 ตัวแทนต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สําหรับใช้งานระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยให้นําความในหมวด 1 ส่วนที่ 2 การขอรับ/แก้ไขข้อมูล
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการยืนยันตัวตน แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับกับตัวแทนโดยอนุโลม
บุคคลที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สําหรับใช้งานระบบจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) แล้ว ไม่จําเป็นต้องขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) อีก
ข้อ 6 ตัวแทนสามารถดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคําขอจดทะเบียนเฉพาะการจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 7 ให้ยกเลิกแบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
แนบท้า ยระเบีย บสํา นัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษัท กลางว่า ด้ว ยการจดทะเบีย นห้า งหุ้น ส่ว นและบริษัท
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560 และให้ใช้แบบคํารับรอง
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ 8 คําขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้โดยผ่านการตรวจสอบ
ของนายทะเบี ย นและระบบได้ส่ ง ข้ อ มูล แจ้ ง ให้ ผู้เ กี่ ย วข้อ งลงลายมือ ชื่ อ แล้ว ก่ อ นวั น ที่ร ะเบี ย บนี้ใ ช้บัง คับ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
กุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

แบบแสดงรายละเอียดและสาระสําคัญของข้อมูลการจดทะเบียน
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
-----------------------------

แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด

คำรับรอง
กำรจดทะเบียนห้ ำงหุ้นส่ วน
ทะเบียนเลขที่
ประกอบคาขอเลขที่

เมื่อวันที่

(1) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาขอนี้ ได้ดาเนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตาม
(1)

ระเบี ยบสานัก งานทะเบี ยนหุ ้น ส่ วนบริ ษ ัทกลาง โดยถูก ต้อ งครบถ้วน รวมทั้งรายการและข้อ ความที่ ระบุ ในคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานใดๆ ที่ยนื่ พร้อมกับคาขอนี้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคาขอนี้ ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
(2)

(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานแห่ งใหญ่ของห้างนี้ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
(3)

ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที

(4) ขอยอมรับการนําข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของห้างหุน้ ส่ วนตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) มาใช้ในการ
ขอรับชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สาํ หรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนําส่ งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริ การงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็ นต้น

หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การซึ่งลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารนี้ประทับตราด้วยตราประทับอิเล็กทรอนิกส์

หน้า………….ของจานวน………………หน้า
เอกสารประกอบคําขอที่

ออกให้ ณ วันที่

……………….……………………...…นายทะเบี
ยน
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ
กส์)
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

คํารับรอง
การจดทะเบียนบริษทั จํากัด
บริ ษทั ..................................................................................................... จํากัด
ทะเบียนเลขที ................................................................
ประกอบคําขอเลขที ............................................................ เมือวันทีที่ ........................................
(1) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั"งรายการและข้อความทีระบุใน คําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี"ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี" ……

…………….…………..…………







ลงลายมือชก รรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบ
(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของบริ ษทั นี้ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที

(4) ขอยอมรับการนําข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษทั ตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใช้ในการ
ขอรับชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สาํ หรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนําส่ งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริ การงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็ นต้น



กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั ซึ่งลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์






เอกสารนี้ประทับตราด้วยตราประทับอิเล็กทรอนิกส์









หน้า………….ของจานวน………………หน้า
เอกสารประกอบคําขอที่

……………………………………………………………
(...........................................................................................)

ออกให้ ณ วันที่

……………….……………………...…นายทะเบี
ยน
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ
กส์)
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

