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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารขึ้นทะเบียนเป็นผู้รบั รองลายมือชื่อ
ของทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านทางระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited)
พ.ศ. 2565
ด้ ว ยกรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ าได้ จั ด ท าระบบการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผู้ รั บรองลายมื อชื่ อซึ่ งเป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public
Company Limited)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ รั บ รองลายมื อ ชื่ อ ของ
ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตมีความทันสมัย สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงอาศัยอานาจตามความในข้อ 3 วรรคสอง (2) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบ ริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 6
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผู้รับรองลายมือชื่อ” หมายความว่า ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับนายทะเบียนตามประกาศนี้
“ระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited)
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมาย
“หนังสือสาคัญ” หมายความว่า หนังสือสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
“ผู้ยื่นคาขอ” หมายความว่า ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้รับรองลายมือชื่อ หรือคาขอต่ออายุหนังสือสาคัญ หรือคาขอแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
และลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อ ผ่านระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ 4 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ การต่ออายุหนังสือสาคัญ การแก้ไขคานาหน้าชือ่
ชื่อ ชื่อสกุล และลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อ ให้ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ผ่านระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยื่นคาขอต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กาหนด
ข้อ 5 ผู้ยื่นคาขอมีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบสถานะคาขอ การแจ้งผล หรือแจ้งเตือน
ในระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
การแจ้งผลหรือการแจ้งเตือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) เป็นเพียงการ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ยื่นคาขอทราบว่ามีการแจ้งผลหรือแจ้งเตือนในระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น
ข้อ 6 การยื่ น ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ รั บ รองลายมื อ ชื่ อ และการต่ อ อายุ ห นั ง สื อ ส าคั ญ
ให้ผู้ยื่นคาขอแนบเอกสาร ดังนี้
(1) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นทนายความ ให้แนบสาเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่ยังไม่หมดอายุ
และเอกสารภาพถ่ายลายมือชื่อของผู้ยื่นคาขอ
(2) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แนบเอกสารภาพถ่ายลายมือชื่อของผู้ยื่นคาขอ
ข้อ 7 การยื่นคาขอแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสาเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน
คานาหน้านามหรือสาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
การยื่นคาขอแก้ไขลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อ ให้แนบเอกสารภาพถ่ายลายมือชื่อใหม่
ข้อ 8 เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
ให้นายทะเบียนออกหนังสือสาคัญให้ผู้ยื่นคาขอผ่านระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
หากนายทะเบียนตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้นายทะเบียนยกเลิกคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการยื่นคาขอใหม่
หนังสือสาคัญให้ใช้แบบ บมจ. 402 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 หนังสือสาคัญมีอายุใช้ได้สามปีนับแต่วันออกหนังสือสาคัญ
ผู้รับรองลายมือชื่อประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือสาคัญ ให้ยื่นคาขอพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 6
ภายในสามสิบวันก่อนวันที่หนังสือสาคัญเดิมหมดอายุ
ข้อ 10 หนังสือสาคัญที่นายทะเบียนออกให้แก่ผู้รับรองลายมือชื่อก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ และให้อยู่ภายใต้บังคับประกาศนี้
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ข้อ 11 ผู้ รั บ รองลายมือ ชื่อที่ หนังสือ สาคัญหมดอายุภ ายในวันที่ 31 ธั น วาคม 2565
และประสงค์ จ ะต่ อ อายุ ห นั ง สื อ ส าคั ญ ให้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มแนบเอกสารตามข้ อ 6 ภายในวั น ที่
31 มกราคม 2566
ข้อ 12 ในกรณีปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้รับรองลายมือชื่อรายใดไม่ได้เป็นทนายความหรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ผู้รับรองลายมือชื่อรายนั้นพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียน

