ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2563
__________________________________
โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาระบบการยืนยันตัวตน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จึงนําเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer : e-KYC) และการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification
Authority : CA) มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุ้น ส่ว นบริษัท แต่ง ตั้ง นายทะเบียน และกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารในการจดทะเบีย นห้า งหุ้น ส่ว นและ
บริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 ในการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ให้ผู้ใช้บริการจัดทํา
คําขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username &
Password) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยผู้ใช้บริการต้องทําการยืนยันตัวตน

-2ข้อ 9 การยืนยันตัวตนตามข้อ 8 มีวิธีดําเนินการได้ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด โดยสั่งพิมพ์ (Print out) คําขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และหนังสือข้อตกลง
และเงื่อนไขการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้จัดทําไว้ตามข้อ 8 นํามายื่นต่อเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
(1.1) กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือแสดงหนังสือเดินทางหากเป็นชาวต่างชาติ
(1.2) กรณีผู้ใช้บริการมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทน ผู้รับมอบอํานาจต้อง
เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาหนังสือเดินทางหากเป็นชาวต่างชาติของผู้ใช้บริการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องระบุ
ข้อมูลของผู้รับมอบอํานาจในแบบคําขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่กรอกผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ไว้แล้ว ก่อนทําการสั่งพิมพ์ (Print out)
(2) ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your
Customer : e-KYC) ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)
(3) ผู้ใ ช้บริการยืนยันตัวตนโดยใช้ใ บรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้ใ ห้บริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(www.dbd.go.th)
ข้อ 10 เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 9 และได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะแจ้งให้
ผู้ใช้บริการยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate User) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยผู้ใช้บริการ
สามารถเปิดใช้งาน (Activate) บัญชีชื่อผู้ใช้ที่ได้รับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ถ้าไม่เปิดใช้งาน
ภายในกําหนด ระบบจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการจะต้องเริ่มกระบวนการในการขอรับชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามข้อ 8 ใหม่
ข้อ 11 การขอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการหลังจากเปิดใช้งาน (Activate) บัญชีชื่อผู้ใช้แล้ว
ให้ดําเนินการดังนี้
(1) กรณีขอแก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญซึ่งใช้ในการอ้างอิงหรือยืนยันตัวผู้ใช้บริการ
ในข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ได้แก่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address ให้ผู้ใช้บริการจัดทําคําขอแก้ไขข้อมูล และหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไข
การขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และผู้ใช้บริการต้องทําการยืนยันตัวตนใหม่ โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ตามที่กําหนดในข้อ 9
(2) กรณีขอแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่นนอกจากกรณีตาม (1) ผู้ใช้บริการสามารถทําการ
แก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้โดยไม่ต้องยื่นคําขอแก้ไขข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่

-3ข้อ 12 ในการแสดงตัวเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามข้อ 9 (1)
หรือขอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เป็นสาระสําคัญตามข้อ 11 (1) ที่ผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเองหรือ
มอบอํานาจให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทน นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่จะทําการถ่ายรูปหรือบันทึกภาพผู้ที่มาแสดงตัว
เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงตัว”
ข้อ 4 ให้ย กเลิก ความในข้อ 4 แห่ง ระเบีย บสํานัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษัท กลางว่าด้ว ย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 15/1 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
พ.ศ. 2560
‘ข้อ 15/1 คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่ยื่นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) นั้น ให้ถือว่ามีผลเป็นการยื่นคําขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อผู้ใช้บริการ
หรือตัวแทนได้ดําเนินการส่งคําขอจดทะเบียน พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดไว้ให้
นายทะเบียนตรวจสอบแล้ว’ ”
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

