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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พยายามปรับปรุงการให้บริการ
ทางด้านการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาระบบดังกล่าว เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการจดทะเบียน
ธุรกิจของไทยในปัจจุบันยังคงมีข้อจ ากัดบางประการที่มีผลท าให้ไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ การจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบันยังคงอยู่ในรูปแบบ
กระดาษ/เอกสาร (paper based system) โดยผู้ขอจดทะเบียนยังต้องเดินทางมายื่นค าขอจด
ทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ท าให้เกิดความไม่สะดวกทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 
ประกอบกับมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสารกระดาษ และเพ่ือให้การค้นหา
ข้อมูลนิติบุคคลเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลให้
การค้าการลงทุนในภูมิภาคมีความเสรีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันก็จะมีความเข้มข้นและรุนแรงมากตามไป
ด้วย ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชน ต้องเร่งปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากเหตุผลข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้เตรียม
พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพ่ือให้การ
บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ในอันดับ Top-Ten ของโลกต่อไป 

จากการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาระบบให้
ง่ายต่อการใช้ โดยเน้นประโยชน์และความคุ้มค่า ความโปร่งใสของกระบวนการและการบูรณาการ
เชื่อมโยง รวมถึงความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมและการประกอบธุรกิจของประเทศไทยแล้ว 
พบว่า ในประเด็นข้อกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้
ก าหนดบทบัญญัติที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนไปสู่การจดทะเบียนโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครอบคลุมแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีบทบัญญัติกฎหมายในบางประเด็น
เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมควรที่จะท าการแก้ไขปรับปรุง ประกอบกับการออกแบบการจด
ทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์และข้ันตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ใช้งานของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณา คือ ควรใช้แนวทางการลงลายมือชื่อแบบ
ใด ระหว่างการใช้แนวทางการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ username /password 
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ใน
การจดทะเบียน ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
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๑.  กระบวนการจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

 แนวทางนี้ ได้น าการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ (การใช้ username/password) มา
ใช้ โดยก าหนดให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนมาแสดงตนที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขอ 
username/password เพ่ือใช้แทนการลงลายมือชื่อในการยื่นค าขอจดทะเบียน และให้มีแบบพิมพ์
ลงลายมือชื่อของบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องทุกคน ซึ่งลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความประสงค์
ที่จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจดทะเบียนนั้น 

๒.  กระบวนการจดทะเบียนโดยใช้ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวทางนี้ ได้น าการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๒๖ (การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) มา
ใช้ โดยก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้มีแบบพิมพ์ลง
ลายมือชื่อของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความประสงค์ที่
จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจดทะเบียนนั้น
เช่นกัน 

๓.  การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวทางนี้  เป็นการน าการลงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ มาใช้
เช่นเดียวกับแนวทางท่ี ๒ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้ผู้ขอจด
ทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรอกข้อมูลค าขอจดทะเบียนและส่งให้นาย
ทะเบียน เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้อง จึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนทั้งหมด 
Login เข้าระบบด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันค าขอจดทะเบียน 

จะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินงานตามแนวทางที่ ๑-๓ ข้างต้น มีความเข้มข้นของการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในกระบวนการการจดทะเบียนห้างหุ้ นส่วน-บริษัทมากขึ้น
ตามล าดับ แต่ทั้งนี้ การด าเนินการตามกระบวนการทั้ง ๓ แนวทาง จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนงาน ดังนี้  

๑. ด้านข้อกฎหมาย แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยก าหนดให้บุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้ขอจดทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือ
ชื่อในเอกสารจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) เพ่ือยกเลิกการลง
ลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนจะต้องกระท าต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่  สามัญสมาชิกหรือสมาชิก
วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืน
ตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

๒. ด้านกระบวนงาน แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง โดยท า
ความตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time จากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก และท าความตกลงกับ
กรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร  

เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายของการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอ านวยความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าระบบ
เดิม ประกอบกับข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทาง และสภาพการการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 
ความพร้อมของเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีการลงลายมือชื่อแล้ว เห็นว่า ในระยะเริ่มต้น ยังไม่สามารถให้บริการด้านการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในทันที โดยจะต้องพัฒนาระบบไป
ตามล าดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ในระยะเริ่มแรก ควร
เริ่มจากการใช้การลงลายมือชื่อโดยใช้แนวทางตามมาตรา ๙ (username/password) ก่อน และหาก
ต่อไป ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความเข้าใจในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงพัฒนา
ระบบเป็นการจดทะเบียนโดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น
เป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อทุกภาคส่วนมีความพร้อม โดยหน่วยงานรัฐได้พัฒนาระบบ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความแพร่หลาย ทุกคนสามารถมีได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงหรือไม่มีเลย 
จึงค่อยพัฒนาระบบเป็นการจดทะเบียนโดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

นอกจากนี้ ระบบการจดทะเบียนในปัจจุบันของไทยยังคงมีข้อก าหนดในหลายประเด็นที่ท า
ให้ไม่สามารถสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจได้มากเท่าที่ควร ดังนั้น ในระยะยาว เห็นว่าควรมีการแก้ไข
และปรับปรุงระบบการจดทะเบียนในประเด็นต่าง ดังนี้  

๑. แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัท ในประเด็น ดังนี้  

 -  อนุญาตให้บริษัทจ ากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น และท าให้ผู้ประกอบการ
ไม่จ าเป็นต้องหาบุคคลอ่ืนเพื่อเข้ามาร่วมจัดตั้งบริษัท โดยสามารถด าเนินการได้ด้วยทุนของตนเอง 

 -  การยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ เนื่องจากวิธีการลง
ลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๖ สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อได้ และเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อและ
รับรองว่าข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตนเอง จึงไม่จ าเป็นต้องให้พยานลงชื่อรับรอง
ลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคน 

-  การยกเลิกการท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนสามารถ
ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันความมีตัวตนของบุคคลนั้น
ได้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องออกใบส าคัญให้อีก 
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-  ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถขอจดทะเบียน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดใดก็ได้ 

๒.  พัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง เพ่ือให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-
บริษัทของไทยมีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ 

๓.  จัดตั้งหน่วยงานกลาง เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะ  หรือกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาท าหน้าที่เป็น Registration Authority (RA) เพ่ือรับค าร้องขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมพิจารณาหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตน ก่อนให้ผู้ ให้บริการ 
Certification Authority (CA) ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  

การพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายประการต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. ด้านของผู้รับบริการ จะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเวลา 
ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการด าเนินงาน รวมถึงช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ง
อาจมีเงินลงทุนไม่มากนัก สามารถด าเนินการขอจดทะเบียนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาและเสีย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชีที่รับจ้างจดทะเบียนอีกต่อไป 

๒. ด้านของผู้ให้บริการ จะท าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ระบบจดทะเบียนมีความโปร่งใส ช่วยลดข้อ
ขัดแย้ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมถึงช่วยลดจ านวน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่และ
เครื่องใช้ส านักงานในการจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่าย
ของประเทศในส่วนนี้ไปได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ระบบ e-Registration จะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการภาครัฐแก่ผู้ประกอบธุรกิจในเชิงรุก เพ่ือ
รองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ต่อไปในอนาคต 

๓. ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 
โดยเป็นแรงสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
การลงทุน ประโยชน์ทางด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใน
ภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ เป็นการรองรับการประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน 
ซึ่งถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
ที่ก าลังจะมาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ต่อไป 

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น จะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งผู้ที่
จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว คือ ประเทศชาติและประชาชนไทยทุกคน โครงการพัฒนาระบบการจด
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ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงมือ
จัดท า และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้
ประสบความส าเร็จ เพ่ือประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนทุกคนในประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการการจดทะเบียนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการซึ่ง
มาใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการขอ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ
ดังกล่าว โดยผู้ประกอบการเองควรศึกษาวิธีการใช้ระบบอย่างละเอียดก่อนใช้บริการ และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าควรจัดให้มีมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดโครงการอบรมการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ หรือจัดท าคู่มือการใช้ระบบทั้งในรูปเล่มและ
น าลงในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ต่อการใช้ระบบด้วยเช่นกัน โดยอาจเป็นการจัดอบรม และแนะแนวค าถาม -ค าตอบ เพ่ือให้
สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร        
การทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งสามารถจัดท าและด าเนินการให้แล้วเสร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์
จาก คณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ด ารงค์ วัฒนา เอกอัครราชทูต    
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล และศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ าชู ซึ่งได้ให้ค าแนะน า แนวทาง รวมถึง
ข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการท ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษามาในโอกาสนี้ 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายที่ได้
กรุณาให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูล ความคิดเห็น และค าแนะน าอันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดท ารายงานฉบับนี้ อันได้แก่ นายพีระพัฒน์ มหาโพธิกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านัก
ประธานศาลฎีกา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นางแพตริเซีย มงคลวนิช 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
นายน าพล ทองอุทัยศรี บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด ดร .ธนัญชัย ตรีภาค อาจารย์
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางภัทรวรรณ 
ตุ้นสกุล ผู้จัดการ Corporate, Securities and IP, SCG Legal Counsel รวมทั้งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ นายส ารวย แดงด้วง ผู้ อ านวยการส านักกฎหมาย 
นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง นางสาวเกิดสิริ กลายเพท นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ นางศิริพร ช านาญชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ          
นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์ นายไพร ประหลาดเนตร และนางชลาลัย สุกัณฑา นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการ 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรนี้ ซึ่งท าให้ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และความสามารถในการด าเนินภารกิจที่เก่ียวเนื่องในระดับสากล อันจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติดานการตางประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 
 

 
พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ญ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฌ 
สารบัญ ญ 
สารบัญตาราง ฏ  
สารบัญภาพ ฐ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑๑ 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา/วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา ๑๑ 
๑.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับ ๑๓ 
๑.๕ นิยามศัพท์/การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญ ๑๓ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๑๕ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๑๕ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๓๒ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๓๓ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๓๗ 
๓.๑ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของ

ประเทศไทย ๓๗ 
๓.๒  รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล (องค์กรธุรกิจ) ที่นิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายในประเทศไทย ๓๙ 
๓.๓ หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และกฎหมาย/กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ๔๑ 
๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล ๕๔ 
๓.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ ส าหรับหน่วยงานรัฐอ่ืนของไทย ๖๔ 
๓.๖ การจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ ๖๖ 
๓.๗ บทวิเคราะห์ ๗๒ 
๓.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง

อิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๑ 
๓.๙ มาตรการเตรียมความพร้อม และการสร้างความรู้และความเข้าใจ ๑๐๔ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๐๕ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา  ๑๐๕ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๑๑๒ 

  



ฎ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

๔.๓ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการให้บริการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ๑๑๖ 

บรรณานุกรม ๑๑๙ 
ภาคผนวก  ๑๒๔ 
 ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วน

และบริษัท (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน) ๑๒๕ 
 ข พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจดทะเบียน) ๑๓๐ 

 ค พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน) ๑๓๑ 

 ง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน) ๑๓๒ 

ประวัติผู้เขียน ๑๓๕ 
 



ฏ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ ๓.๑  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๕๑ 
ตารางที่ ๓.๒  การบริการทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานรัฐอ่ืนของไทย ๖๔ 
ตารางที่ ๓.๓  ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของนิวซีแลนด์ ๖๖ 
ตารางที่ ๓.๔  ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์ ๗๐ 
ตารางที่ ๓.๕  ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของหมู่เกาะโซโลมอน ๗๑ 
ตารางที่ ๓.๖  เปรียบเทียบแนวทางการลงลายมือชื่อ ๗๖ 
ตารางที่ ๓.๗  แนวทางท่ี ๑ การจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ๘๒ 
ตารางที่ ๓.๘  แนวทางท่ี ๒ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖                 

โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘๗ 
ตารางที่ ๓.๙  แนวทางท่ี ๓ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖                  

โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๙๑ 
ตารางที่ ๓.๑๐ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง                   

อิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๑ 
 



ฐ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่ ๑.๑   ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน ๓ 
ภาพที่ ๑.๒  ผลการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ๖ 
ภาพที่ ๒.๑  เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ๑๘ 
ภาพที่ ๒.๒  กระบวนการจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา ๓๕ 
ภาพที่ ๓.๑  ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท แบบ walk in ๕๖ 
ภาพที่ ๓.๒  ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทางอินเทอร์เน็ต ๕๘ 
ภาพที่ ๓.๓  ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ และ              

จัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน) ๕๙ 
ภาพที่ ๓.๔  ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการ (จ านวนหรือชื่อกรรมการ) ๖๒ 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 
๑.๑.๑  ภูมิหลัง 

๑.๑.๑.๑ การค้าการลงทุนของไทย๑ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าการค้าการลงทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ด าเนินการค้า
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานทั้งการค้าในประเทศและการค้าต่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 
โดยได้ มีการจัดท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับต่างประเทศ เช่น ในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชการที่ ๒ ได้มีการท าสนธิสัญญากับอังกฤษฉบับแรก 
เรียกว่า “สนธิสัญญาเบอร์นี่” เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๖๙ และในสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ ได้มีการท า “สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง” เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ 
ท าให้อิทธิพลของประเทศของประเทศตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนท่าทีนโยบายการพาณิชย์ และเป็นผลท าให้ระบบการค้าไทยต้องเปลี่ยนเป็นระบบการค้า
เสรีในที่สุด และเริ่มมีการจัดตั้งกิจการรูปแบบของบริษัทเกิดขึ้นตามแนวคิดของชาติยุโรปในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

๑.๑.๑.๒ การเริ่มต้นการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในประเทศไทย๒ 
กฎหมายก าหนดลักษณะการประกอบกิจการที่มีลักษณะของการเข้าหุ้น

กันของบุคคล เพ่ือกระท ากิจการค้าร่วมกันและมุ่งหวังที่จะแบ่งปันผลก าไรที่จะได้จากการประกอบ
กิจการนี้ ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรี
อยุธยาได้มีการตรากฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งบัญญัติว่า “ราษฎรทั้งหลายชักชวนเข้าทุนกันไป
ค้าขายออกก าไรให้แบ่งกันตามมากและน้อย ถ้ามิได้ซื่อสัตย์ต่อกัน เก็บเอาทุนและก าไรซึ่งจะได้เป็น
ส่วนของท่านนั้นไว้ ท่านว่าตระบัดสิน ท่านให้เอาทุนและก าไร ซึ่งเป็นส่วนของท่านนั้นตั้งไหมทวีคูณ” 
(บทที ่๑๐๒) และ “ไปค้าขายด้วยกันและตกศึกแลผู้หนึ่งเอาสินนั้นรอด ให้ท าสินนั้นเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
เจ้าของสองส่วน ให้แก่ผู้เอามาส่วนหนึ่ง” (บทที่ ๑๐๓) ซึ่งน่าจะพอถือได้ว่า เป็นบทบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับการเข้าหุ้นเพื่อท าการค้าร่วมกัน 

ในเริ่มแรกของการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในประเทศไทย ยังไม่มีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะเข้า
หุ้นส่วน เพ่ือกระท าการค้าขายต้องน าความมาขอพระราชทานอ านาจพิเศษ และต้องจดทะเบียนที่ 
                                                 
๑ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕, กระทรวงพาณิชย,์ เส้นทางการค้าไทย, ที่ระลึกเนื่อง

ในวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ ๘๐ ปี, วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓. หน้า ๓๔-๓๕. 
๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕. 



๒ 

กองทะเบียนบริษัท กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงจะถือ
ว่าเป็นบริษัทจ ากัด โดยสมบูรณ์ มีสภาพเป็นนิติบุคคล และมีความรับผิดจ ากัดเท่าจ านวนหุ้น และ
มูลค่าหุ้นตามที่ปรากฏในใบหุ้นของบริษัทนั้น โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศพระราชทานอ านาจพิเศษที่ได้ก าหนดไว้๓  

๑.๑.๑.๓ หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท๔ 
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ ได้มีการตรา 

“พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐”๕ ก าหนดวิธีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท และรวบรวมกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการค้าเป็นหมวดหมู่ มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ท า
หน้าที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท และได้จัดตั้ง “กองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท” ภายใต้
กระทรวงยุติธรรมขึ้น เพ่ือก ากับดูแลงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ส่วนสถานที่ส าหรับ 
จดทะเบียน เรียกว่า “หอฐเบียร (หอทะเบียน)” โดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มาจดทะเบียนที่ หอ
ทะเบียนจะได้รับเลขทะเบียนจ าแนกตามประเภท และให้ถือเป็นบุคคลหนึ่งแยกต่างหากจากผู้ที่เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น และเมื่อได้มีการจัดตั้ง “กรมทะเบียนการค้า” ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ในปี 
พ.ศ. ๒๔๖๖ จึงได้โอนเอางานทะเบียนการค้าจากกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน รวมถึงงานจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท ซึ่งเดิมอยู่ในกระทรวงยุติธรรม มารวมปฏิบัติที่กรมทะเบียนการค้านี้ด้วย โดยได้มีการ
ตรา “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓” เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ และ น า
บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามพระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐ 
น ามาบัญญัติไว้ในลักษณะ ๒๒ แห่งบรรพ ๓ นี้ทั้งหมด 

นับตั้งแต่กรมทะเบียนการค้าได้จัดตั้งขึ้นมา ได้มีการขยายและปรุงการ
แบ่งส่วนราชการอยู่หลายครั้งเพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และลักษณะงานที่เพ่ิมขึ้น และในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” พร้อมรับโอนภารกิจด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งงานจดทะเบียนและงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้ามาจาก
กรมการค้าภายใน กับงานตามภารกิจใหม่ คือ งานด้านส่งเสริมธุรกิจบริการและพ าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติพร้อมกับภารกิจเดิมคือ งานด้านจดทะเบียนธุรกิจ การก ากับดูแลธุรกิจ และ
การให้บริการธุรกิจ อีกด้วย  

ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือว่างานด้าน
การบริการ จดทะเบียนธุรกิจเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ให้เป็นมืออาชีพด้านการบริการ 
ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนให้ทันสมัยสู่เป้าหมายในการยกระดับเป็นประเทศ

                                                 
๓ บริษัทแรกที่ไดร้ับพระราชทานพระบรมราชานุญาต คือ“บริษัท รถรางพระพุทธบาท ทุนจ ากัด” โดยพระเจ้าน้อง

ยาเธอกรมหมื่นนราธิปพันธ์พงษ์ และบริษัทจดัตั้งโดยพระบรมราชานุญาตที่ยังคงด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
มีเหลืออยูเ่พียงบริษัทเดยีว คือ “บริษัทแบงก์สยามกมัมาจล ทุนจ ากัด”ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” ในปัจจุบัน 

๔ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕. 
๕ หนึ่งในห้างหุ้นส่วนบริษัทท่ีได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิลักษณะเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐ ใน

สมัยกระทรวงยุติธรรม คือ “บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ทุนจ ากัดสินใช้” ซึ่งเป็นบริษัทผลติปูนซีเมนต์แห่งแรกของไทย 
ซึ่งต่อมาคือ “บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)” ในปัจจุบัน 



๓ 

ที่ง่าย ต่อการท าธุรกิจ โดยรับผิดชอบตัวชี้วัดการปรับปรุงการให้บริการการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ การจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
 

 
 

ภาพที่ ๑.๑ ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน 
 

๑.๑.๑.๔ วิวัฒนาการการปรับปรุงการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล 
จากกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ 

การค้า การลงทุนของโลกไร้พรมแดน สภาพการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก Industry economy มาเป็น Creative economy 
ที่มีความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยประเทศต่างๆได้มีการออกนโยบาย
และมาตรการหลายอย่างเพ่ือสนับสนุน ดึงดูด และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประกอบธุรกิจและ การ
ลงทุนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน การยกเว้นภาษีต่างๆ การลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบการให้บริการ และการแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ นัก
ลงทุนต่างประเทศ ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย จึงมีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการประชาชน โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ ๓๐-๕๐ 
มาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดท า



๔ 

รายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หรือ 
Doing Business ของธนาคารโลก หรือ The World Bank ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย 
ระบบอ านวยความสะดวกของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของรัฐ ว่ามีส่วน
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร  โดยในรายงาน
ผลการวิจัย Doing Business มีตัวชี้วัดในการส ารวจทั้งหมด ๑๐ ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ 
(Starting a Business) การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) การขอ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า (Getting Electricity) การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) การ
ได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors) การช าระภาษี (Paying 
Taxes) การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Boarders) การบังคับตามสัญญา (Enforcing 
Contracts) และการปิดกิจการ (Resolving Insolvency) ด้วยเหตุดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักใน
การปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตามรายงาน Doing Business ของ
ธนาคารโลก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งนโยบาย
รัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี
แนวนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย และมีมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ยังเป็น กรมทะเบียนการค้า เพ่ือให้การบริการผู้ประกอบเป็นไปโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้มีการปฏิรูปการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ส าคัญ ทั้งด้านการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ การปรับวิธีการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน๖ ดังนี้ 

๑)  ด้านการแก้ไขกฎหมาย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดในการจด
ทะเบียนนิติบุคคลในหลายประเด็น โดยมีประเด็นที่ส าคัญคือ ลดจ านวนผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง
บริษัท จาก ๗ คน เหลือเพียง ๓ คน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น และ
อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนบริษัทไปพร้อม
กันภายในวันเดียวกันได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนให้กระบวนการการจดทะเบียนบริษัท
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว 

นอกจากการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้กล่าว
มาแล้ว ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าลังอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒ (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....) ใน ๓ ประเด็น ได้แก ่

                                                 
๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕. 



๕ 

(๑)  แก้ไขปรับปรุงให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใดก็ได้ทั่วประเทศ ๘๖ แห่ง ซึ่งเดิมต้อง
ยื่น ณ จังหวัดที่นิติบุคคลตั้งอยู ่

(๒)  ปรับปรุงวิธีการประชุมกรรมการให้สามารถด าเนินการประชุม 
โดยการติดต่อทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนอีกวิธีหนึ่ง 

(๓ )  ปรับปรุงวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้คงไว้เพียงส่ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น โดยการยกเลิกการลงโฆษณาค าบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์ เว้นแต่
บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะต้องลงโฆษณาค าบอกกล่าวด้วย 

๒)  ด้านการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน๗ 
(๑) การปรับปรุงแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน แต่เดิม แบบพิมพ์ที่

ก าหนดไว้มีหลายประเภท รวมแล้วประมาณ ๒๒ แบบ โดยแต่ละแบบใช้กับการจดทะเบียนต่าง
ประเภทกัน และ มีลักษณะรูปแบบแตกต่างกันออกไป จึงท าให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากใน
การเลือกใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง และยังเป็นปัญหาต่อระบบการจัดเก็บแฟ้มทะเบียนอีกด้วย อีกทั้ง 
แบบพิมพ์ดังกล่าวยังได้ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องกรอกรายการและข้อความมากมายเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบการจด
ทะเบียนขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมทั้งให้มีการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท เพ่ือให้การ จดทะเบียนเป็นไปโดยง่าย โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาและเสียค่าใช้จ่ายให้แก่
ส านักงานรับจ้างจดทะเบียน 

(๒) การยกเลิกการให้กรรมการมาแสดงตัวต่อนายทะเบียน การ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท
จ ากัด จะต้องลงชื่อในค าขอจดทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ โดยการลงชื่อนั้นจะต้องลงชื่อต่อ
หน้านายทะเบียน ดังนั้น หุ้นส่วนผู้จัดการและกรรมการผู้ที่จะลงชื่อจึงต้องมาปรากฏตัวหรือแสดงตัว
ต่อนายทะเบียน เพ่ือลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยาก
และเสียเวลาอย่างมาก จึงได้ก าหนดแนวทางใหม่ให้การลงชื่อในค าขอจดทะเบียน โดยนอกจากจะ
สามารถลงชื่อต่อหน้านายทะเบียนแล้ว ยังสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ท่ีผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนตามที่นาย
ทะเบียนกลางประกาศก าหนด จึงได้ยกเลิกการให้หุ้นส่วนผู้จัดการและกรรมการที่มีบุคคลดังกล่าว
รับรองลายมือชื่อไว้แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนอีก 

๓)  ด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือพัฒนาระบบ

การให้บริการ เช่น  

                                                 
๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕. 



๖ 

(๑) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล เพ่ือลด
การใช้เอกสารและพัฒนางานบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยได้น าระบบ Image มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารในลักษณะภาพ เพ่ือสามารถให้บริการผ่าน
จอคอมพิวเตอร์แทนการค้นข้อมูลจากแฟ้มทะเบียน ซึ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

(๒) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจโดยให้บริการ
รับจดทะเบียน ณ จุดเดียว (Single Point) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ
กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) โดยให้บริการรับจดทะเบียน ณ จุดเดียว (Single 
Point) ซึ่งผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล เลข
ประจ าตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขที่บัญชีนายจ้าง พร้อมทั้งส่งส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  
กรณีท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนข้ึนไปได้ ในคราวเดียว ท าให้สามารถลดการติดต่อหน่วยราชการ จาก ๔ 
หน่วยงาน เหลือเพียงหน่วยงานเดียว รวมถึงลดขั้นตอน จาก ๔ ขั้นตอน เหลือ ๑ ขั้นตอน และลด
ระยะเวลาการด าเนินการจาก ๒๕ วัน เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง 

(๓) ระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคลด้วยตนเองผานระบบ
อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการจองชื่อนิติบุคคล 
เป็นการตรวจสอบและจองชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผูขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ตอง
การใชไดดวยตนเองผานระบบอินเตอรเน็ต และทราบผลได้ทันที และกรมฯจะแจ้งผลการจองชื่อให้
ทราบได้ภายใน ๒๐ นาที ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 
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ภาพที่ ๑.๒ ผลการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 
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๑.๑.๒  ความส าคัญของปัญหา 
๑.๑.๒.๑ ปัญหาของระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบัน 

แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พยายามปรับปรุงระบบการให้บริการ 
รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกผู้ประกอบการ
และสามารถให้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการจดทะเบียนธุรกิจของไทยในปัจจุบัน
ยังคงมีข้อจ ากัดบางประการที่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สามารถให้บริการผู้ขอจดทะเบียนได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑) การจดทะเบียนนิติบุคคลยังคงอยู่ในรูปแบบกระดาษ/เอกสาร 
(paper based system) การขอจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบันสามารถท าได้ ๒ ทาง คือ (๑) แบบ 
walk-in ผู้ขอจดทะเบียนกรอกข้อมูล/รายละเอียดในค าขอจดทะเบียนและน าไปยื่นจดทะเบียน ณ 
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือ (๒) การตรวจค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียน
กรอกรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และส่งให้นายทะเบียน
พิจารณาตรวจสอบค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ก็
จะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบทางอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนพิมพ์ (Print out) เอกสารที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องนั้น และน าเอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ผู้
ขอจดทะเบียนจึงยังจ าต้องเดินทางมาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ซึ่งบางครั้ง อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้ประกอบการ เกิดความ
เบื่อหน่ายและมีทัศนคติในแง่ลบต่อระบบการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ อีกทั้งยังไม่สนับสนุนและ 
ลดแรงจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจอีกด้วย 

๒) การเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ยังคงต้องเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสารกระดาษของนิติบุคคลดังกล่าวไว้ทุกราย เนื่องจาก
อาจมีการฟ้องร้อง ข้อพิพาท หรือการขอให้นิติบุคคลคืนสู่ทะเบียน ในอนาคตได้ ซึ่งต้องใช้เอกสาร
ดังกล่าวเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด 
๑,๑๓๔,๗๐๐ ราย ในจ านวนดังกล่าว เป็นนิติบุคคลที่ยังด าเนินการกิจการอยู่จ านวน ๕๔๖,๒๔๗ ราย 
และนิติบุคคลที่ไม่ด าเนินการ เลิกและสิ้นสภาพจ านวน ๕๘๘,๔๕๓ ราย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 
๒๕๕๖) ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงมาก ประกอบกับจ านวนนิติบุคคลตั้งใหม่มีจ านวนสูงขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี 
๒๕๕๒ มีจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ปีละประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย และในปี ๒๕๕๕ มีการขอ
จดทะเบียน ตั้ง นิติบุคคลใหม่ถึง ๖๓,๘๔๕ รายในปีเดียว ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการให้บริการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมา ดังนั้น จึงมีความเป็นต้องจัดหาวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มีจ านวนสูงขึ้น
เรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้กระดาษและการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลเป็นไปโดยสะดวกรวด เร็ว
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยต้องพิจารณาควบคู่ไปกับประเด็นปัญหาพยานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

๑.๑.๒.๒ การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 



๘ 

๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มสาขาส าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม 

๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นและการปรับประสานนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเงิน การขนส่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเหมืองแร่ 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมและพัฒนา 
SMEs และการเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ภายใต้ความริเริ่มเพ่ือการ
รวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการปรับประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ผ่านการจัดท าความตกลงการค้าเสรีและความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการผลิตและการจ าหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก๘ 

ผลจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลท าให้ภูมิภาคนี้
เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยการค้าการลงทุนจะเสรีมาก เนื่องจาก นักธุรกิจ รวมถึง SME จะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยประชากรกว่า ๕๙๐ ล้านคน ทั้งในด้าน
การส่งออกสินค้าไปขาย และการน าเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูปเพ่ือน ามาใช้ในการผลิต ด้วยต้นทุน
ที่ลดลงจากการลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้า ทั้งด้านภาษีและที่มิใช่ภาษีในอาเซียน รวมถึงการลด/
ยกเลิกอุปสรรคด้านการค้าบริการและการลงทุน และการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและ
สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศได้อย่างเต็มที ่ในขณะเดียวกัน  นักลงทุนจะได้รับ
ประโยชน์จากสิทธิในการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเสมือน
นักลงทุนในประเทศ รวมถึงการได้รับความคุ้มครองการลงทุน นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการ
รวมตัวของตลาดทุนและการเปิดเสรีบริการด้านการเงินในอาเซียน ท าให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี
มากขึ้น สนับสนุนการจัดท าธุรกิจร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศอาเซียนอ่ืน๙ 

เมื่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคมีความเสรีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันก็จะมี
ความเข้มข้นและรุนแรงมากตามไปด้วย ดังนั้น ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
แม้แต่ประชาชน ต้องเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว๑๐ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม โดยหาแนวทางในการพัฒนาระบบการ
                                                 
๘ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, ท าความรู้จักอาเซียน, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา

http://www.dtn.go.th/images/stories/aecinfo/asean/_AEC.pdf. 
๙ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, เรื่องเดียวกัน. 
๑๐ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, เรื่องเดียวกัน. 



๙ 

ให้บริการด้านการ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นแรกในการเริ่มต้นธุรกิจทั้งส าหรับ
ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความสะดวก รวมเร็ว มีมาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศ
อาเซียนอ่ืน เช่น สิงคโปร์ ที่มีระบบการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับในการเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เน้นความง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัด รวมทั้งการ
สร้างคลังข้อมูลอาเซียน และ ASEAN Fast Track Lane เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ
อาเซียน๑๑ 

ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านการ
จดทะเบียนธุรกิจมีมาตรฐานเป็นสากลและทัดเทียมประเทศอ่ืน เตรียมพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อีกทั้งเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อ
การเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ในอันดับ Top-Ten ของโลก จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
และเป็นสากล ให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวไปอย่างรวดเร็วภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป็นโลกที่ ไร้พรมแดน และแต่ละประเทศต่างน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ือส่งเสริมการให้บริการ
ต่างๆของตนเพ่ือเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ 
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการพัฒนาระบบ
การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และเห็นชอบให้หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และส านักงาน ก.พ.ร ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการดังกล่าวซึ่ง
ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้งระบบ e-Registration โดยจัดท า
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) มี
ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

๑.๑.๒.๓ ประโยชน์ของระบบการให้บริ การจดทะเบียนนิติบุ คคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  

ระบบ e-Registration จะก่อให้เกิดผลดีอ่ืนหลายประการ ดังนี้ 
๑)  ด้านของผู้ให้บริการ จะท าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถ

ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ระบบจดทะเบียนมี
ความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง ลดการใช้กระดาษ และสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มี
จ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีได้อย่างเพียงพอ๑๒ นอกจากนี้ ระบบ e-Registration จะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

๒) ด้านของผู้ใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้รับการ
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมา
                                                 
๑๑ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รายงานประจ าปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๕. 
๑๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีจ านวนนิติบคุคลจดทะเบียนตั้งใหม่ปลีะประมาณ ๖๐.๐๐๐ ราย และในปี ๒๕๕๕ มีการขอจด

ทะเบียนตั้งนิติบุคคลใหม่ถึง ๖๓.๘๔๕ รายในปีเดียว ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลมา 



๑๐ 

เพ่ือจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งท าให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

๓) ด้านประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐและการเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  

ระบบ e-Registration จะเป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจในเชิงรุก โดยเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบ
บูรณาการ และเพ่ือเป็นการรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ทีจ่ะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  

๔) ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เมื่อผู้ขอจดทะเบียน 
ได้รับความ พึงพอใจอันเนื่องจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการเริ่มต้นธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
ประเทศไทย เป็นการรองรับการประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและเป็น
แรงผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การลงทุน ประโยชน์
ทางด้าน การจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง 
ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ  

๑.๑.๒.๔ ประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ มีปัจจัยและ
เงื่อนไขส าคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

๑) ประเด็นกฎหมาย ว่ามีบทบัญญัติใดที่ เป็นอุปสรรคต่อการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และจ าเป็นต้องแก้ไข/จัดท าใหม่ ดังนี้ 

(๑)  กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้แบบฟอร์มกระดาษและเอกสารหลักฐาน รวมถึงมี
ข้อก าหนดบางประการที่อาจต้องปรับเปลี่ยน หากมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลงลายมือชื่อ ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ การก าหนดให้ต้องมีพยานเพ่ือ
รับรองผู้เริ่มก่อการของบริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียน  
การมอบอ านาจ เป็นต้น 

(๒)  ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลมีลักษณะแตกต่างจากระบบ
การให้บริการประเภทอ่ืน โดยการจดทะเบียนมีผลผูกพันเฉพาะตัวบุคคลต่างๆเป็นรายบุคคล จึง
จ าเป็นต้องพิจารณารูปแบบและขั้นตอนการจดทะเบียนให้มีสามารถสืบย้อนไปได้ถึงตัวบุคคล และมี
ผลผูกพันทางกฎหมาย 

(๓)  ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์อาจก่อให้เกิดข้อ
กังวลเกี่ยวกับ ข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น โดยเมื่อกระบวนการจดทะเบียนมีความสะดวก 
ง่าย และรวดเร็ว จึงอาจเป็นช่องทางให้บุคคลทุจริตได้ง่ายขึ้น เช่น การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัทโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด จึงจ าเป็นต้องก าหนดข้อกฎหมายหรือ
แนวทางในการป้องกันเหตุดังกล่าว 



๑๑ 

๒) ประเด็นด้านกระบวนงาน 
การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกระบวนการที่

แตกต่างจากระบบการจดทะเบียนในปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในรูปแบบของกระดาษ โดยกระบวนงานจะต้อง
มีความสอดคล้องกับกฎหมายและและมีผลผูกพันบุคคลตามกฎหมายด้วย 

๓) ประเด็นด้านการเตรียมความพร้อม 
การเปลี่ยนระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลจากระบบปกติ หรือ

ระบบ (manual) มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้ง
ทางด้านผู้ใช้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการให้บริการ จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑  ศึกษาเปรียบเทียบระบบการจดทะเบียนปัจจุบันและระบบจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม (e-Registration) เพ่ือหาข้อดีข้อเสีย 

๑.๒.๒  ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบว่าควรปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้สามารถรองรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ 

๑.๒.๓  พิจารณาและศึกษากระบวนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบัน เพ่ือ
เปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนงานใหม่ส าหรับการให้บริการ
จดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยสามารถให้บริการจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด มีความมั่นคง
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ 

๑.๒.๔  พิจารณาผลกระทบที่ อาจ เกิดขึ้ นจากการรับจดทะเบียนนิติบุ คคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบ เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ เป็นต้น 
และพิจารณาเสนอแนะมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคคลดังกล่าว ส าหรับการใช้ระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration) 

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา/วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๓.๑  ขอบเขตการศึกษา 
๑.๓.๑.๑ ด้านกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุง หรือจัดท าใหม่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ 

๑.๓.๑.๒ ด้านกระบวนงาน พิจารณาและทบทวนกระบวนงานที่ เหมาะสม 
ส าหรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และศึกษาการพัฒนา
ระบบ การจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอ่ืนๆเพ่ือใช้ เป็นแนวทางและปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ 



๑๒ 

๑.๓.๑.๓ ด้านมาตรการเตรียมความพร้อม พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ เป็น
ต้น ในการใช้ระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

๑.๓.๒  วิธีการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
๑.๓.๒.๑ วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล

ทุติยภูม ิโดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
๑)  ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ 

(๑) ผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักกฎหมาย และผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานศาลยุติธรรม กรมสรรพากร และกรมศุลกากร 

(๓) ผู้บริหารของส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชีที่
ให้บริการรับจดทะเบียน 

(๔) ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือเป็นจ านวนมาก เช่น 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

๒)  ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่  
(๑) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๒) ค้นหาจากเอกสารวิชาการและ website ได้แก่ นโยบาย

รัฐบาล กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ การลงลายมือชื่อ การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานราชการอ่ืน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจของต่างประเทศ 

๑.๓.๒.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา ค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และ
ข้อมูล ทุติยภูมิ จากเอกสารและ website และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยมีระเบียบวิธีการ ดังนี้ 

๑)  ส ารวจ ประมวล และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  
๒)  จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๓)  น าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมารวบรวมตรวจสอบ และท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามกรอบแนวคิด น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาประมวลสรุป 
๔)  ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และรวบรวมประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้ในการวิเคราะห์ 
๕)  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและจัดท า

รายงานการศึกษาวิจัย 
 



๑๓ 

๑.๔  ประโยชน์ที่ของการศึกษา 
๑.๔.๑ สามารถพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กฎหมาย

และกฎระเบียบดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  

๑.๔.๒  มีกระบวนงานในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration) ที่เหมาะสม รวดเร็ว โปร่งใส และสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจและบริบทของ
ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ในระบบการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๑.๔.๓  ท าให้บุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจ และ ความ
พร้อมในการใช้ระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Registration) เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดข้อติดขัดในการให้บริการ และเพ่ือให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

๑.๔.๔  มีระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่
มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดอันดับความ
ยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business) ของธนาคารโลก และน ามาซึ่งประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของไทยในภาพรวมต่อไป 

 
๑.๕  นิยามศัพท์/การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ 

๑.๕.๑  “นิติบุคคล” หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุน 
เพ่ือด าเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดา 
นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน นิติ
บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน 
ภายในขอบแห่งอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้ง นอกจากนั้น นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและ
หน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น กระทรวง ทบวง กรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา บริษัท
จ ากัด มูลนิธิ 

๑.๕.๒  “ห้างหุ้นส่วน” หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพ่ือ
กระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 

๑.๕.๓  “บริษัท (บริษัทจ ากัด)” หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปร่วมกันท ากิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรจากการด าเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน 

๑.๕.๔  “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง เทคโนโลยีส าหรับการประมวลผลสารสนเทศ 
ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการ
ประยุกต์ การบริการ และพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก



๑๔ 

มากมาย องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการท างานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ 
(คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไป
ยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)๑๓ 

๑.๕.๕  “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่น ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวน าและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้ 

                                                 
๑๓ สารานุกรม วิกิพีเดีย, เทคโนโลยสีารสนเทศ, แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org.. ๒๕๕๖. 



 

 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎี 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ (๑) แนวคิดการ

จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) (๒) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๓) การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) (๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) แนวคิดเกี่ยวกับงาน
บริการและการบริการภาครัฐ (๖) แนวคิดเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ (๗) 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government (๘) แนวคิดองค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) 
(๙) หลักความเสมอภาค (๑๐) ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท (๑๑) แนวคิดเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (๑๒) การพิสูจน์ตัวบุคคล ดังนี้ คือ 

๒.๑.๑  แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM)๑ 
แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม New Public Management หรือ NPM) เป็น

แนวคิดการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐซึ่งชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐให้สอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยี และสามารถตอบสนอง
ต่อความตองการของประชาชนไดเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวถือเปนสิ่งใหมในระบบ
การบริหารภาครัฐของไทย   

แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ กลไกการบริหารงานภาครัฐจึงตองมีสมรรถนะในการจัดการที่สูงเพียงพอส าหรับ
รองรับการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปในจังหวะและในทิศทางที่พึงประสงค การจัดการภาครัฐ
สมัยใหมมีฐานแนวคิดจากการสงเสริมใหใชกลไกตลาด (Market mechanism) และวิธีการบริหาร 
อยางมืออาชีพ (Managerialism) โดยการด าเนินภารกิจของรัฐ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑)  ใหความส าคัญกับการบริหารอยางมืออาชีพ (Professional management) 
โดยเน้นความเปนอิสระของผูบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชดุลยพินิจตัดสินใจในการบริหารงาน 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปสูการบรรลุผลส าเร็จที่พึงประสงค 

๒)  เน นการก าหนดวัตถุประสงค ของการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน (Clear 
objectives) พรอมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐสามารถน าไปสูผลส าเร็จที่ตองการ (Accountable for results) มากกวาการให
ความส าคัญกับระเบียบปฏิบัติราชการหรือแบบแผนและข้ันตอนตางๆ เปนหลัก 
                                                 
๑ วีระศักดิ์ เครือเทพ, การจัดการภาครัฐสมัยใหม:่ บทพิสูจน์เชงิประจักษ์ถึงความสามารถขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.polsci.chula.ac.th/weerasak/data /Paper and 
Article/NPM in Loca Gov.pdf. 



๑๖ 

๓)  เชื่อมโยงผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเขากับการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐ
และสงเสริมใหมีระบบการใหรางวัลตอบแทนที่ผลส าเร็จในการปฏิบัติราชการเพ่ือใหผูบริหารและผู
ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มุงสูผลส าเร็จขององคการอยางสูงสุด 

๔)  ปรับปรุงโครงสรางองคการและระบบการท างานใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด มี
ความคลองตัวและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ อาจใชการ
ด าเนินการจางเหมาโดยภาคเอกชน (Contract-out) หรืออาจใหด าเนินการโดยประชาชนได 

๕)  สงเสริมใหมีระบบแขงขันในการจัดบริการสาธารณะ (Contestability) โดย
องคกรรัฐหรือองค์กรอ่ืน อันจะน าไปสู การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดบริการ
สาธารณะ 

๖)  ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารใหมีความทันสมัย และสงเสริมการใชเทคโนโลยีและ
เทคนิควิธีการบริหารจัดการในภาคเอกชนมาใช กับการบริหารงานภาครัฐ (Business-like 
management) 

๗)  สงเสริมวินัยทางการเงินการคลัง เนนการใชจายที่ประหยัดและกอใหเกิดความ
คุมคาของการใชทรัพยากรภาครัฐที่มีอยางจ ากัดใหเกิดประโยชนตอสาธารณะอยางสูงสุด (Value for 
money) 

๒.๑.๒  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน๒ 
การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการ

ปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใด
และใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจที่ไม่จ าเป็น กระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจตัดสินใจ อ านวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยจัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และออก
กฎ ระเบียบต่าง ๆ มารองรับ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติ 
คือ รัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วางแนวทางให้รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาการบริการ
ภาครัฐ ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ 

๒) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
                                                 
๒ สุเทพ เอี่ยมคง, การบริหารราชาการแผ่นดิน, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา www.kpi.ac.th/wiki/index.php/

การบริหารราชการแผ่นดิน . 



๑๗ 

๓) การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและ การ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๔) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมาย ที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามหลักนิติธรรม 

การวางแนวทางดังกล่าวนี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นส าคัญ โดยที่รัฐจัดระบบงานเพ่ือบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนาวิธีปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน  

๒.๑.๓  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA)๓ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางที่จะพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า High Performance Organization โดยเป็นการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยวิธีปฏิบัติ ในการท า PMQA มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ต้องหาลักษณะส าคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ
ความท้าทายขององค์กร บุคลากรในองค์กรต้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องรู้ พันธกิจ 
หน้าที่ วิสัยทัศน์ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ว่ามีอะไรบ้าง  

ขั้นตอนที่ ๒ องค์กรที่เป็นเลิศจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้ง ๗ เกณฑ์ โดยแต่ละ
องค์กรไม่จ าเป็นต้องใช้เหมือนกันหมด สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร โดยมี
กรอบทิศทางเดียวกัน (ส่วนจะท าเรื่องใดมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับภารกิจของแต่ละองค์กร) ได้แก่ เกณฑ์
ที ่๑ การน าองค์กร เกณฑท์ี ่๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เกณฑ์ที่ ๓ การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์
ที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เกณฑ์ที่ ๖ การจัดการกระบวนการ เกณฑ์ที่ ๗ ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 

การปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้ง ๗ ถือเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม คือ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องเชื่อมโยงกันหมด จะไม่เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนเหมือนที่ผ่านมา เปรียบเสมือนการ
ตรวจสุขภาพองค์การ ที่จะท าให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และน าโอกาสในการ
ปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยเลือกเครื่องมือทางการบริหาร ที่

                                                 
๓ สมบัต ิอิศรานุรักษ,์ ผู้บรรยาย, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) , กระทรวงมหาดไทย (๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๔๙) , ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 
http://www.lampang.doae.go.th/pdf/pmqa.pdf. 



๑๘ 

เหมาะสมมาด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management: NPM) และเป็นไปตามหลักการบริการราชการแผ่นดิน๔ 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ 
 

ในส่วนของการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าจะมีความเกี่ยวข้องในส่วนของเกณฑ์ที่ ๓ (การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย) และเกณฑ์ท่ี ๖ (การจัดการกระบวนการ)๕ ดังนี้ 

๒.๑.๓.๑ เกณฑ์ท่ี ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑) ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียตามพันธกิจ เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ๖และผู้มีส่วนได้เสีย๗ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
                                                 
๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, 

แหล่งที่มา http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153. 
๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าหรับส่วนราชการระดับกรม, (พิมพ์ครั้งท่ี ๑), กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), ๒๕๕๓. 

๖ ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบรกิารจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย ในการด าเนินการ ส่วนราชการควรระบผุู้รับบริการหลักให้ชัดเจน เนื่องจาก
การก าหนดผู้รับบริการที่ชัดเจนจะมีความเชื่อมโยงไปถึงการด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ด้วย ท้ังเรื่องการก าหนด
ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนองความต้องการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งจะต้องครอบคลุมกลุ่มตามที่ได้
ระบุไว ้

๗ ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้รับบริการของผู้รับบริการของส่วนราชการ หรือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทาง
ลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรใน
ส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผูร้ับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สีย แต่ควร
แยกผู้รับบริการทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอีกกลุม่หนึ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของแต่ละกลุม่ได้อยา่งชัดเจน 



๑๙ 

๒) มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ  

๓) มีระบบที่ ชั ด เจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้ อง เรี ยน/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดวิธีการและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

๔) มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่าน
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖) มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสียใน แต่ละกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ 

๗) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียทราบ และจัดท าคู่มือการท างานของบุคลากรในการให้บริการ  

๒.๑.๓.๒ เกณฑ์ท่ี ๖ การจัดการกระบวนการ 
๑) ก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ

ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
๒) จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความ

ต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ข้อก าหนดด้านกฎหมาย และข้อก าหนดที่ส าคัญที่ช่วยวัดผล
การด าเนินงาน และ/การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

๓) ออกแบบกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ และน าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องทีส่ าคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 

๔) มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
การจัดการกระบวนการเพื่อให้ส่วนราชการสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

๕) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

๖) มีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
เพ่ือให้ ผลการด าเนินการดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการท างานช้า และความสูญเสียจาก
ผลการด าเนินงาน 
  



๒๐ 

๒.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๘ 
แผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๑ เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของหน่วยงานรัฐ๙ และ มี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์เง่ือนไขและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุด ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนดเป้าหมายพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย โดยพัฒนาโครงข่าย
โทรคมนาคมเพ่ือให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศบนพ้ืนฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ที่
เท่าเทียมกันและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั้งด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข การเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาในระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหา
สาระและโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการและการบริการภาครัฐ 
ส าหรับหน่วยราชการที่มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน เช่น การให้บริการ

จดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยให้
ความส าคัญกับการให้บริการและการพัฒนาคุณภาพของบริการ จึงจ าเป็นต้นวางกรอบแนวคิดให้
สอดคล้องกับหลักการบริการและการบริการภาครัฐ ดังนี้  

๒.๑.๕.๑ นิยาม “การบริการ” 
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์

ของผู้อื่น ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่มีรูปร่างหรือตัวตนไม่สามารถสัมผัสหรือจับแตะต้องได้๑๐ การ

                                                 
๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙. 
๙ เจริญพงค์ พรหมศร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ๒๕๐๔-๒๕๕๔, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

www.scribd.com/doc/20372163/แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย. 
๑๐ ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง, คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ “Service Mind”:งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กอง

บริหารงานท่ัวไป, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/pdf/12/A 
service mind manual.pdf. 



๒๑ 

บริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับ
องค์กรของเรา ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์
ขององค์กรก็จะดีไปด้วย๑๑ ในทางกลับกัน ถ้าไม่ได้รับความพอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้
ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน๑๒ 

๒.๑.๕.๒ ลักษณะของการให้บริการ๑๓ 
ธุรกิจหรือองค์กรสามารถให้การบริการแก่ลูกค้า ผู้มาใช้บริการโดยอาศัย

วิธีการหรือเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 
๑) การให้บริการโดยอาศัยคนเป็นหลัก หรือแบบพบหน้า (Face to 

Face) เป็นวิธีการที่ดีกว่าวิธีอ่ืน เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้
เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละรายได้ และลักษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ชิด แต่
วิธีการนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของความแตกต่างในการให้บริการ ณ เวลาที่ต่างกัน เนื่องจากการให้บริการ
จะไม่เหมือนกัน มาตรฐานการให้บริการในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน 

๒) การให้บริการด้วยอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันนับว่ ามี
ความส าคัญมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการพัฒนาเพ่ือสนองความต้องการ
ให้ลูกค้า ผู้รับบริการสามารถบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) และมีต้นทุนการให้บริการต่ ากว่า
การใช้คนให้บริการซึ่งการให้บริการแต่ละครั้งจะมีมาตรฐานเท่ากัน แต่การให้บริการด้วยวิธีนี้มี
ข้อจ ากัดในเรื่องการปรับรูปแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ยาก  

๒.๑.๕.๓ การให้บริการภาครัฐ๑๔ 
การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และ

พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากใน
สังคมประชาธิปไตยนั้น การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจส าคัญอันดับแรกที่รัฐ
พึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบันได้มีกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ ความเป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น เนื่องจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้
สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น ท าให้ต้องการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการด าเนินงานมากขึ้น 
รวมถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน 

นอกจากนี้ การให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จะเป็นสิ่งที่สะท้อน
สมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการ

                                                 
๑๑ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง, อ้างแล้ว. 
๑๒อาศยา โชตพิานิช, ศลิปการให้บริการสูค่วามรู้สึกทีด่,ี ๗ มิถนุายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา opdc.dgr.go.th/dgr51_1.doc. 
๑๓ เทพ สงวนกิตติพันธุ,์ การให้บริการด้วยเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวทิยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งทีม่า 

www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/upload/Documents/service.doc. 
๑๔ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, คู่มือการธ ารงรักษามาตรฐานคณุภาพการให้บริการประชาชน, ๗ มิถุนายน 

๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://asdg.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=section 
&layout=blog &id=16&Itemid=71. 



๒๒ 

ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐจะมีผลเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการให้บริการขององค์กรภาครัฐ ท าให้องค์กรภาครัฐมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการเทียบเท่ากับภาคเอกชน ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยสร้างความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่ายในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรเอกชน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ ๑๕ 

ส าหรับประเทศไทย คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จัดได้
ว่าเป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐของไทย นับตั้งแต่ได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อก าหนด
จากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงส่วนราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น ประกอบกับการน าแนวคิดของการ
บริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ได้ท าให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆ มุ่งก าหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core Objective) ในการจัดบริการ
ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ๑๖ 

การพัฒนาการให้บริการภาครัฐควรเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากเชิงรับที่
รอการตอบสนอง เป็นแบบริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเชิงรุก กล่าวคือ ผู้บริการต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creative) มีความคิดใหม่ๆไม่ควรยึดติดกับ ประสบการณ์หรือบริการที่ท าอยู่เคยปฏิบัติ
มาอย่างไรก็ท าไปอย่างนั้นโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน๑๗ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐมีส่วนส าคัญที่จะช่วย
พัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นแกนหลักในการก าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  ๑๘ ดังนั้น 
หน่วยงานควรต้องมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  นอกจากนี้ ควร
ก าหนดวิสัยทัศน์และขอบเขต (scope) ของการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ (implementability) จัดระบบการท างานให้เกดิความคล่องตัวองค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ให้ง่ายขึ้นเพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว จัดท าล าดับขั้นตอนการให้บริการองค์กรควรจัดท า

                                                 
๑๕ ส านักงานงานขนส่งชลบุร,ี “การยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ,” ใน เอกสารประกอบการอบรม

หลักสตูร “การให้บริการสาธารณะ โดยการมสีิทธิร่วมของประชาชน (People ’s Audit) สถาบันพระปกเกล้า,” 
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา chonburi.dlt.go.th/ks/article.doc. 

๑๖ ส านักงานงานขนส่งชลบุร,ี เรื่องเดียวกัน. 
๑๗ ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง, อ้างแล้ว. 
๑๘ ส านักงานงานขนส่งชลบุร,ี เรื่องเดียวกัน. 



๒๓ 

ขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้อง
และไม่สับสน๑๙ โดยทั้งผู้น าและสมาชิกในหน่วยงานมีส่วนร่วม (participation) ในการก าหนด 
รวมทั้ง ค านึงถึงความต้องการ (needs) ของผู้มารับบริการเป็นส าคัญ (customer oriented) 
กล่าวคือ การที่ภาครัฐจะสามารถน าบริการที่ดีมีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชนได้อย่างสอดคล้องและตรง
ตามความต้องการของประชาชนด้วยนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้ประชาชนผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
แตกต่างกันออกไป อาทิ การมีจุดรับค าร้องเรียน อาจเป็นกล่องรับค าร้องเรียนจากผู้บริการทาง 
โทรศัพท์หรือจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยรับค าร้องเรียน การมีกล่องรับความคิดเห็นจากผู้บริการ การทบทวน
กระบวนการ การปฏิบัติ วิธีด าเนินการและนโยบายหน่วยงาน แบบสอบถามการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้รับบริการ๒๐ 

นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ ควรมีการก าหนด
มาตรฐานส าหรับงานใหม่ ควรเริ่มจากการทบทวนนโยบายว่ามีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะ
การด าเนินงานในปัจจุบันของหน่วยงานหรือไม่ ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนก าหนดวิธีการด าเนินงาน กระบวนการ วิธีการ ล าดับกิจกรรม ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็น
ผู้ควบคุม เครื่องมือ วัตถุดิบ โดยจัดท าเป็นแผนภูมิกระบวนการด าเนินการ และก าหนดดัชนีชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญต้องจัดท าเป็นประกาศความมุ่งมั่นในการด าเนินการตามมาตรฐาน
ใหม่ไว้ในที่สาธารณะ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ๒๑ 

๒.๑.๖  แนวคิดเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”หมายถึง การน าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือแบบอัตโนมัติมาประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ โดยน าระบบมาติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารท างานร่วมกันของระบบสารสนเทศของ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ส าหรับการจัดการและการให้บริการ๒๒ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง 
องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมท าให้องค์กรนั้น
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร จะช่วยลดขั้นตอน
การท างานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น สร้างความแข็งแกร่งเพ่ิมและประสิทธิในการผลิตสินค้าและ
บริการน าสู่ธุรกิจยุคใหม่ต่อไป นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและช่วยให้การด าเนินกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององค์กรสะดวกยิ่งข้ึน๒๓  

                                                 
๑๙ ส านักงานงานขนส่งชลบุร,ี อ้างแล้ว. 
๒๐ ส านักงานงานขนส่งชลบุรี, อ้างแล้ว. 
๒๑ ส านักงานงานขนส่งชลบุรี, อ้างแล้ว. 
๒๒ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ. ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา www.kmitl.com 
๒๓ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กร, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://th.wikibooks.org. 



๒๔ 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการท างานด้านต่าง ๆขององค์กรในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีจ านวนผู้รับบริการจ านวนมาก ถึงแม้ว่าหน่วยงานภายใต้
ก ากับของรัฐบาลบางแห่งได้รับสิทธิในการให้บริการตามกฎหมาย ซึ่งท าให้ไม่มีคู่แข่งในเชิงธุรกิจอย่าง
ชัดเจน แต่ก็เผชิญกับแรงกดดันจากภาคสังคมและการเมืองเพ่ือให้ปรับปรุงบริการและผล
ประกอบการอยู่เสมอ และถึงแม้ว่าจะไม่มีคู่แข่งโดยตรงแต่มักจะถูกน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อ่ืนที่ปฏิบัติภารกิจที่ใกล้เคียงกัน๒๔  

ในหน่วยงานด้านการให้บริการประชาชน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
อาจแบ่งเป็นสองด้านหลักคือ ด้านการประมวลผลเพ่ือการให้บริการ และการประมวลผลเพ่ือช่วยการ
บริหารและจัดการ โดยมีแผนกงานสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในองค์กรที่ดูแลเรื่องโครงสร้าง เพ่ือ
การประมวลผลพ้ืนฐาน (basic infrastructure) ขององค์กรการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการประมวลผลให้หน่วยงานภายในและการสนับสนุนการบริหารและจัดการให้กับหน่วยงาน
บริหารระดับสูง๒๕ 

๒.๑.๗  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government เป็นการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้
ภาคเอกชนและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรมและเป็นการกระตุ้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือน าประเทศก้าวเข้าสู่การ
แข่งขันในเวทโีลก นอกจากนั้น ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ของประเทศในการก้าวเข้าสู่ e-Thailand อีกด้วย ซึ่ง
ในการสร้างระบบดังกล่าว ภาคราชการจะต้องเตรียมการรองรับ โดยปรับปรุงกระบวนการบริหาร 
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของทางราชการให้มีความสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สนับสนุนการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนก าหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ๒๖ 

ส าหรับประเทศไทย ในเรื่องการบริหารและการบริการของรัฐแก่ประชาชน มีการ
กล่าวถึง ตั้งแต่ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๗๘ ๒๗

หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่กล่าวถึงการน าไอทีมา
ใช้เพ่ือเชื่อมโยง ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือการบริหารและก ารบริการที่มี

                                                 
๒๔ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ, อ้างแล้ว. 
๒๕ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ, อ้างแล้ว. 
๒๖ กระทรวงสาธารณสุข, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government), ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

www.moph.go.th/opdc/docs/รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2.doc  
๒๗ มาตรา ๗๘ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพื่อให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน 



๒๕ 

ประสิทธิภาพ๒๘ รวมถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ที่ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ e-Government ๒๙ หรือ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ปรับปรุงระบบบริการประชาชน
ให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการ ที่
หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ๓๐ 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government จะท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับ
ภาครัฐมากข้ึน โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ กระบวนการ
ท างานของระบบราชการจะมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่มากขึ้นใน อันเนื่องมาจากการเปิดเผย
ข้อมูล และประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาจึงคาดว่าจะน าไปสู่การลดคอร์รัปชั่นได้ใน
ที่สุด๓๑ 

๒.๑.๘  แนวคิดองค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)๓๒ 
การเกิดขึ้นขององค์การเสมือนจริงเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของรูปแบบการ

บริหารงานขององค์การอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ เน้นการ
ติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงบุคคลและองค์การเข้าด้วยกันแบบไร้ขอบเขต เพ่ือประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงสินค้าหรือบริการให้ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวคิด Virtual Office จะท าให้พนักงานสามารถท างานที่ใดก็ได้ผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การเชื่อมโยงกันระหว่างทีมงานรวดเร็วรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับองค์กร 
หัวหน้า หรือการด าเนินการประชุมร่วมล้วนสะดวกสบายอย่างยิ่ง และช่วยลดการใช้พลังงาน ลดโลก

                                                 
๒๘ ข้อ ๕.๓ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 ๕.๓.๔ (๕) พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย โดยพัฒนาโครงข่าย

โทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลมุพื้นที่ท่ัว
ประเทศบนพ้ืนฐานของการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรม เพื่อสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกนัและ
พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุข การเกษตร 
และส่งเสรมิให้ประชาชนและผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจดัทาแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาสาระและโปรแกรมประยกุต์ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

๒๙ Nectec Pedia. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์. ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหลง่ที่มา  wiki.nectec.or.th/gitiwiki/pub/ 
 Pub/.../๐๐๑_eGov_by_HTK.doc 
๓๐ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นโยบายที ่๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีข้อ ๘.๑ 
๓๑ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส.์” ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org 
๓๒ ปารดา บัณฑูรนิพิท. ต้นไม้ที่เตบิโตอย่างยั่งยืนแบบองค์การเสมือนจริง. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา 

www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec.../aw06.pdf  



๒๖ 

ร้อน๓๓ อีกทั้งท าให้การใช้พ้ืนที่ในออฟฟิศคุ้มค่า มีการสลับสับเปลี่ยนให้พนักงานไม่ต้องเข้ามาทุกวัน 
จึงประหยัดค่าใช้จ่ายไปมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดรูปแบบองค์การ
เสมือนจริงนี้ องค์การต่างต้องพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับองค์การของตนอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้องค์การนั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ประโยชน์ขององค์การเสมือนจริง มีดังนี้  
๑) ด้านองค์การ เป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ทรัพยากรใน

เครือข่ายเพ่ือการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ เช่น amazon.com ที่ประสบความส าเร็จในการ
บริการขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นต้น  

๒) ด้านผลผลิต ช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพและ
รวดเร็ว ส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราการขยายตัวของสินค้า/บริการเป็นการลดเวลาในการผลิตก่อนเข้าสู่
ตลาดและเพ่ิมการขยายตัวของสินค้าในตลาดประเภทที่ธุรกิจเดี่ยวไม่สามารถท าได้โดยล าพัง 

๓) ด้านคนท างาน ให้คุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์มองว่ามนุษย์มีความส าคัญมากขึ้น 
เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในหลายแหล่งของเครือข่ายการท างาน 

๔) ด้านระยะทาง พนักงานและลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงาน ท าให้ไม่มี
อุปสรรคเรื่องระยะทาง ท าให้การท างาน การประชุม ความร่วมมือกัน กระท าได้อย่างคล่องตัวและ
รวดเร็ว  

๕) ด้านสถานที่ตั้ง การไม่มีสถานที่ตั้งขององค์การด้วยการน ารูปแบบการท างานที่
ยืดหยุ่นมาใช้ก่อให้เกิดผลดีเรื่องการลดการเกิดความเสียหายด้านกายภาพ เช่น ไฟไหม้แผ่นดินไหว 

การให้บริการจดทะเบียนออนไลน์ จึงสอดคล้องและสนับสนุนแนวความคิด
ดังกล่าว โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์และอ านวยความสะดวกผู้ขอจดทะเบียน ท าให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่
ต้องเดินทางมาที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา 
ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการต่อไป 

๒.๑.๙  หลักความเสมอภาค 
ความเสมอภาคเป็นแนวทางของการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานที่ก าหนด

สิ่งพึงกระท าระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยแนวปฏิบัติในการใช้อ านาจปกครอง
ของภาครัฐทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ต้องค านึงถึงความเท่าเทียมและสร้างความเท่า
เทียมต่อประชาชนทุกคนภายใต้ปกครองของรัฐนั้น โดยประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาค
หรือความเท่าเทียมกันในเรื่องสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิ
มนุษยชน นั้นคือ ปัจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและ
การรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วม 

                                                 
๓๓ รศ.ดร. ธีรยุส วัฒนาศภุโชค, “Virtual office ความท้าทายแห่ง ๒๐๑๐,” กรุงเทพธุรกิจ (๒๕๕๒), หน้า ๙, ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://business.east.spu.ac.th/admin/knowledge/A79vitual office.pdf. 



๒๗ 

ทางการเมือง และการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ๓๔ 
ในด้านของผู้บริการหรือฝ่ายปกครอง สามารถแบ่งการกระท าออกได้เป็น ๒ 

ลักษณะ ๓๕ คือ 
๑)  การกระท าในลักษณะที่เป็นการออกกฎหมายล าดับรอง ซึ่งได้แก่ การออก

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศต่างๆ จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจและอยู่ภายใน
กรอบของกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจ หากการกระท าของฝ่ายปกครองนั้นอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายแม่บทก็ย่อมถือว่ากฎหมายล าดับรองนั้นไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค เว้นแต่กฎหมายแม่บท
ที่ให้อ านาจนั้นเองที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค 

๒)  การกระท าในลักษณะที่มีผลเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคล โดยหลักการ
กระท าของฝ่ายปกครองเป็นการกระท าที่มีผลเป็นเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น ดังนั้น การ
กระท าของฝ่ายปกครองจะละเมิดหลักความเสมอภาคได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายปกครองได้ปฏิบัติต่อกรณี
เฉพาะที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้สอง
กรณี คือกรณีแรกเป็นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองในการใช้ดุลพินิจในการเลือกใช้
มาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือในกรณีที่สองเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดอ านาจดุลพินิจให้
เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งผูกพันให้ฝ่าย
ปกครองต้องปฏิบัติตามหรือไม่มีอ านาจดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติ หากไม่ได้มีการด าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง ก็จะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคในลักษณะที่เป็นการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ได ้

หากเกิดกรณีละเมิดหลักความเสมอภาคของฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครองไม่
ยึดถือหลักการปฏิบัติเช่นเดียวกันในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันโดยไม่มีเหตุผลอันอาจรับฟังได้ 
บุคคล ผู้ได้รับการกระทบสิทธิอาจโต้แย้งการก าหนดภาระแก่บุคคลนั้นหรืออาจเรียกร้องประโยชน์
จากฝ่ายปกครอง หากกรณีการให้ประโยชน์นั้นขัดหลักความเสมอภาค๓๖ 

ในด้านของผู้รับบริการจากรัฐ ผู้บริการต้องได้รับความเสมอภาคในโอกาส ซึ่ง
หมายถึง ความเท่าเทียมกันของโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะของรัฐ และไม่ถูกกีดกันออกจาก
กิจกรรมต่างๆ ของสังคม เช่น โอกาสได้รับการศึกษา โอกาสได้รับการจ้างงาน โอกาสในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ได้แก่ โอกาสในการได้รับการฉีดวัคซีน และ โอกาสในการเข้าถึงยารักษาโรค เป็นต้น 
ความเท่าเทียมกันของประชาชนในการเข้าถึงบริการดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความพยายาม ในการลด
หรือขจัดความความแตกต่างระหว่างรายได้ของครัวเรือน และสร้างความเสมอภาคของความมั่งคั่ง๓๗ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ข้อ ๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ก็ได้ก าหนดให้การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคน

                                                 
๓๔ ศรัณยุ หมั้นทรัพย,์ ความเสมอภาค, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.kpi.ac.th/ppd/ 

index.php?name=content&main_id=๑๒&page_id=44 
๓๕ เกรียงไกร เจรญิธนาวัฒน์. หลักความเสมอภาค. (๒๕๔๘). ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา www.pub-law.net/ 

publaw/view.aspx?id=657 
๓๖ เกรียงไกร เจรญิธนาวัฒน์, เรื่องเดียวกัน. 
๓๗ ศรัณยุ หมั้นทรัพย,์ เรื่องเดียวกัน. 



๒๘ 

ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดดังกล่าว จึงน ามาสู่การปรับปรุงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ว่าในรูปแบบใด จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาค โดยให้ผู้ขอจดทะเบียน
ทุกรายมีโอกาสในการเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง 

๒.๑.๑๐ ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท๓๘ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกับความเป็นนิติบุคคลมีมาแต่สมัยโรมัน ปรากฏอยู่ในกฎหมาย

ศาสนา (CANON LAW) และกฎหมายพาณิชย์ในสมัยแรกเริ่ม โดยมีอยู่หลายแง่มุม เช่น 
 ๑) FICTION หรือ ENTITY THEORY ถือว่าบริษัทเป็นบุคคลโดยการสมมุติ ไม่ใช่

เป็นของจริง เป็นบุคคลหรือตัวตนทางกฎหมาย (LEGAL PERSON OR ENTITY) ซึ่งกฎหมายรับรอง
ให้เกิดผลขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ที่รัฐให้การรับรองบริษัท รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปควบคุมดูแล
บริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องระบุวัตถุประสงค์ของตนเพ่ือเป็นกรอบหรือจ ากัดว่าบริษัทมีความสามารถท า
การค้าชนิดใดได้บ้าง แต่ในปัจจุบันกฎหมายสมัยใหม่ก็เริ่มยกเลิกหลักการที่ว่าการบริษัทจะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ไว้เป็นการแน่นอนแล้วแนวความคิดของทฤษฎีนี้จึงไม่ค่อยตรงกับทางปฏิบัติและ
แนวความคิดสมัยใหม่นัก 

๒) FIAT หรือ CONCESSION THEORY ถือว่าบริษัทเกิดขึ้นโดยอ านาจรัฐ เป็นผล
ให้บริษัทต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ การจัดตั้ง การด าเนินการของบริษัทก็ต้องท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนและกฎหมาย รัฐต้องเข้าไปควบคุมดูแลด้วย แต่เมื่อต่อมาบริษัทเกิดขึ้นโดยการ จด
ทะเบียนแล้วแนวความคิดตามทฤษฎีนี้จึงเสื่อมไป 

๓) REALIST หรือ ORGANIC THEORY ถือว่าบริษัทเป็นเรื่องที่กฎหมายรับรอง
กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว และมีอยู่ตามความเป็นจริง จึงมีความจ าเป็นต้องให้การรับรองแยก
ต่างหากจากตัวบุคคลผู้ก่อตั้ง บริษัทจึงมีความสามารถกระท าการต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับบุคคล
ธรรมดาเพราะมีองค์กรซึ่งเป็นสมองและเป็นมือเป็นเท้าให้กระท าการได้ 

๔) CONTRACT THEORY ถือว่าความเป็นนิติบุคคลของบริษัทเกิดขึ้นจากสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นกันเอง ระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทและระหว่างผู้ถือหุ้นกับรัฐ  

๕) ENTERPRISE THEORY เห็นว่าเป็นความจ าเป็นทางการค้า จึงต้องให้บริษัท มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล โดยไม่ค านึงถึงการไม่มีตัวตน แยกจากผู้ถือหุ้น 

๖) SYMBOL THEORY ถือว่าบริษัทเป็นสัญลักษณ์ความส าคัญทางกฎหมายของ
                                                 
๓๘ โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: หุ้นส่วนและบริษัท, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕๔-๒๕๖. 



๒๙ 

บุคคลทั้งหลายซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นบริษัท  
๗) ENTITY THEORY ถือว่าบริษัทเกิดเป็นบุคคลขึ้นคนเดียว เดี่ยว ๆ ตามที่

กฎหมายสร้างขึ้นมาต่างหากจากผู้ถือหุ้น 
๘) AGGREGATE THEORY ถือว่าบริษัทเป็นบุคคลรวมๆของบุคคลตามธรรมชาติ ๓๙ 
ในปัจจุบัน นิติบุคคลในรูปแบบบริษัทถือว่ามีตัวตนทางกฎหมายแยกจากผู้ถือหุ้น 

ท าให้บริษัทสามารถมีสิทธิและหน้าที่ต่างหากจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลตามมาในประการอ่ืน ๆ อีก คือผู้ถือ
หุ้นมีความรับผิดแยกจากบริษัท ไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัท ทรัพย์สินของบริษัทแยกจาก
ทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจด าเนินคดีในนามของตนเองและบริษัทอาจมีชีวิตอยู่ตลอดไปเพราะ
ไม่ต้องประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหรือความสามารถบกพร่องหรือความชราภาพอย่างบุคคล
ธรรมดา และเมื่อมีการแยกผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นออกจากกันแล้วผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีอยู่ในบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นย่อมโอนได้โดยง่ายยิ่งกว่าผลประโยชน์ในกิจการค้ารูปแบบอ่ืน 

๒.๑.๑๑ แนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้วยการจดทะเบียนออนไลน์ เป็นการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ซึ่ง

หมายถึง กระบวนการด าเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่า องค์กรเครือข่ายร่วม โดย
เทคโนโลยีนี้จะใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกัน หรือแม้แต่ระบบธุรกิจภายใน
องค์กร๔๐ ทั้งนี้ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จ าเป็นต้องมีตลอดทั้งกระบวนการ เพียงแต่ให้มีส่วนหนึ่ง
ส่วนในของขั้นตอนการค้าขายหรือการติดต่อที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เพียงพอ เช่น ใช้ อีเมล์ในขั้นตอน
การสั่งซื้อสินค้าเพียงขั้นตอนเดียว แต่ขั้นตอนอ่ืน ๆ เช่น การออกใบเสร็จ การส่งของ การจัดสต็อก 
ฯลฯ ไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นเป็น ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็จะถือว่าเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสามารถ
ฟ้องร้องกันทางกฎหมายได้๔๑ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกรรมซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กันล่วงหน้าหรืออยู่ในที่เดียวกัน สามารถอยู่ที่ใดก็ได้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สามารถแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยง่าย ตัวอย่างการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce - e-Commerce) การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ การตกลงท า
สัญญาซื้อ-ขายบนเครือข่าย การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย การสอบถามข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ การส่ง-รับ แลกเปลี่ยนข้อมูลและยืนยันเอกสารทางศุลกากรด้วยระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange - EDI) การท าธุรกรรมทาง

                                                 
๓๙ โสภณ รัตนากร, อ้างแล้ว. 
๔๐ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org 
๔๑ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), ธุรการ ธุรกรรม ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ต่างกันอย่างไร, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.etda.or.th/etda_website/mains/display/339. 



๓๐ 

อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่นิยม เนื่องจากท าให้ได้เปรียบการแข่งขัน  ลดค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็วและ
สามารถด าเนินการได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่๔๒ 

๑) การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลทางกฎหมาย๔๓ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

ทั้งยังมีบทบาทในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสามารถรองรับการท าธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ  
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น เพ่ือเป็นส่วนเสริมหรือประกอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  โดยกฎหมาย
ธุรกรรมมิได้เข้าไปแทนที่บทบัญญัติในกฎหมายฉบับอ่ืนแต่อย่างใด ดังนั้น การท านิติกรรมต่าง ๆ 
ในทางแพ่ง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น ย่อมอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งก าหนดลักษณะ รูปแบบและวิธีการท าสัญญา สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาใน
สัญญาต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการน าเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับการท าธุรกรรม จึงมี
ข้อพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมาย ความสมบูรณ์และการบังคับใช้กฎหมาย กับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าสามารถบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงได้บัญญัติหลักเกณฑ์รองรับการแสดงเจตนาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือมิให้
คู่สัญญายกขึ้นปฏิเสธได้ว่าไม่มีบทบัญญัติรองรับผลทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าสัญญา
เกิดเม่ือใดยังคงพิจารณาไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่เช่นเดิม 

๒) การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการระงับข้อพิพาททางออนไลน์๔๔ 
แม้ว่าการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่ยังมี

อุปสรรค หรือภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยอุปสรรคท่ีส าคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็คือ ปัญหาการฉ้อโกง (Fraud) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง๔๕  

สาเหตุที่ท าให้ปริมาณการกระท าความผิดโดยการฉ้อโกงเกิดขึ้นมากในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความสะดวกของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ผู้ติดต่อไม่
จ าเป็นต้องพบกัน เป็นเหตุให้เหล่ามิจฉาชีพอาศัยช่องทางนี้ในการปิดบังตัวตนและสร้างเว็บไซต์ในการ
หลอกลวงประชาชนผู้บริโภค ท าให้ประชาชนจ านวนมากมีความหวั่นวิตกและขาดความเชื่อมั่นในการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

                                                 
๔๒ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), อ้างแล้ว. 
๔๓ พิชญลักษณ์ ค าทองสุก, กฎหมายแพ่งกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

http://www.etda.or.th/etda_website/app/webroot/files/๑/files/public_line.pdf. 
๔๔ พลอย เจริญสม, การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการระงับข้อพิพาทออนไลน์, ๒๕๕๕, ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖, 

แหล่งที่มา http://www.etda.or.th/etda_website/app/webroot/files/69/files/ 
20120911การระงับข้อพิพาททางออนไลน.์pdf. 

๔๕ จากข้อมูลทางสถิตภิัยคุกคามประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) พบว่ามีสถิติการกระท าความผิดในลักษณะของการฉ้อโกง (Fraud) สูงถึง
ร้อยละ ๖๑.๔ เมื่อเปรยีบเทียบกับการกระท าความผดิทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะอื่น 



๓๑ 

และเป็นเหตุที่ท าให้ปริมาณและมูลค่าการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังตามหลัง
อีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือสิงค์โปร์ ซึ่งได้พัฒนาระบบในการระงับ
ข้อพิพาทหรือจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่เกิด ทั้งในบทบาทของหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่
พัฒนาระบบหรือกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของตนเอง 

ส าหรับสถานภาพการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของประเทศไทยนั้น ยังอยู่
ในระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับรูปแบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีปริมาณมากข้ึน และมีแนวโน้มของข้อพิพาทมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้
จัดท าระบบเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนจากการท าธุรกรรมทางออนไลน์ขึ้น เช่น ศูนย์จัดการข้อร้องเรียน
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท าสายด่วนเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนจากความไม่เป็นธรรมในการบริโภคสินค้า
หรือบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีกฎหมายรองรับการระงับข้อพิพาทด้วย
ทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการน าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ตาม  แต่ด้วยเหตุที่การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการท าธุรกรรมผ่านสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่โดยสภาพมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ลบ หรือท าลายได้โดยง่าย ซึ่งต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตามร่องรอยการ
ติดต่อสื่อสาร ผู้ที่ต้องการหลอกลวงย่อมหาวิธีเพ่ือปกปิดหรือปิดบังตัวตนที่แท้จริง  และพยายาม
หลีกเลี่ยงมิให้มีร่องรอยในการติดตามตน ดังนั้น หากหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนไม่มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคสนับสนุน รวมทั้งการขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ก็จะเป็น
เหตุส าคัญที่ท าให้การระงับข้อพิพาทจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้น 
การพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์จึงถือเป็นการวางโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญและ
เกื้อกูลการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลในทุกภาคส่วน อันจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมจ านวนหรือมูลค่า
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เพ่ิมสูงขึ้นต่อไป  

๒.๑.๑๒ การพิสูจน์ตัวตน 
ในการใช้ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องพิจารณา

ประเด็นเรื่อง การพิสูจน์ตัวตน เนื่องจาก จะไม่มีการลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับระบบการจดทะเบียนใน
ปัจจุบันอีกต่อไป ทั้งนี้ การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลภายในองค์กรถือเป็นเรื่อง
ส าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากอาจถูกคุกคามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีหรือจากโปรแกรมบางประเภทได้เพ่ิมมาก
ขึ้นและอาจน ามาซึ่งความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้น ถ้าภายในระบบมีการควบคุมความ
ปลอดภัยที่ดีจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการถูกคุกคามได้ การพิสูจน์ตัวตน หรือ Authentication จึง
เป็นขั้นตอนพ้ืนฐานที่ส าคัญของการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการการพิสูจน์ตัวตน เป็น
กระบวนการในการยืนยันความถูกต้องของตัวตน( identity) นั้น ว่าเป็นบุคคลที่ได้ท าการกล่าวอ้าง
จริง๔๖ และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการกล่าวอ้างเพ่ือตรวจสอบว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นเป็นใครและ
ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้ามาภายในระบบได้หรือไม่ การพิสูจน์ตัวตนมีหลายประเภทที่ใช้อยู่ใน
                                                 
๔๖ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) อย่างไรให้

ปลอดภัย, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.etda.or.th/etda_website/tha/mains/display/274. 



๓๒ 

ปัจจุบัน เช่น การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้รหัสผ่าน ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของแต่ละบุคคล หรือโดยใช้
รหัสผ่านที่ใช้เพียงครั้งเดียว เป็นต้น แต่ละชนิดนั้นจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับความจ าเป็น
ในการใช้งาน ในระบบเครือข่ายแบบเปิดหรืออินเทอร์เน็ตนั้นการพิสูจน์ตัวตนถือได้ว่าเป็น
กระบวนการเริ่มต้นและมีความส าคัญที่สุดในการปกป้องเครือข่ายให้ปลอดภัย๔๗ 

 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑  ผลงาน/บทความท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๒.๒.๑ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาระบบจดทะเบียน

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของสภาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ทั้งด้านรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บริบททางสังคมและความพร้อมด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอ
ด้านนโยบายและแผนพัฒนาระบบ จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration Road 
Map) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยื่นจดทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การจดทะเบียนง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง 

รายงานฯได้เสนอว่า ในเบื้องต้น การพัฒนาระบบ e-Registration ควร
ใช้แนวทางการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และค่อยพัฒนาเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมฯต่อไป โดยค านึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว มีปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณา เช่น การลงนามในค าขอจดทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม 
การยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียน การติดอากรแสตมป์ เป็นต้น 

๒.๒.๒.๒ ผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบจดทะเบียนทาง internet ครบ
วงจร (e-Registration) ตามโครงการ Ease of Doing Business: Starting a Business 
Diagnostics-Phase II (Thailand) 

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC ได้ให้การ
สนับสนุนแก่ไทยโดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงบริการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) มายัง
ประเทศไทยเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปได้ว่า ในระยะแรกของการพัฒนาระบบ e-Registration ไทยควรต้องใช้ระบบ
ปกติ หรือระบบ Manual ควบคู่กันไปอยู่ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ จดทะเบียนให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะให้ค าแนะน า รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรมีบทบาทของการเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การจดทะเบียน (Facilitator) มากกว่าการเป็นผู้ก ากับหรือควบคุม (Enforcer/Regulator) และควร
เตรียมหาทางออกในการออกหรือลดค่าใช้จ่ายในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งแก้ไข
                                                 
๔๗ สิริพร จิตต์เจริญธรรม, เสาวภา ปานจันทร์ และเลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล, ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน, 

๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.eco.ru.ac.th. 



๓๓ 

ปัญหาในข้อกฎหมายที่ยังติดขัดหรือเป็นอุปสรรคและกระบวนการบริหารจัดการที่ยึดติดกับเอกสาร
กระดาษ 

๒.๒.๒  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แผนพัฒนาต่างๆ 
ในการศึกษาการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

จ าเป็นต้องศึกษาทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขต
และข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายปัจจุบัน และจะได้มีแนวทางปรับปรุงเพ่ือรองรับระบบจดทะเบียน นิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป นอกจากนี้ จ าเป็นต้องศึกษาแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายและสามารถด าเนินการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง 

๒.๒.๓  แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยราชการอ่ืน
ของไทย 

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐของไทยได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาพัฒนาระบบ
การให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลได้ โดยหน่วยงานตัวอย่างที่จะน ามาศึกษา ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

๒.๒.๔  แนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ของต่างประเทศ 
ประเทศอ่ืนๆหลายประเทศได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล

ของตนให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์และครบวงจรแล้ว เช่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และหมู่
เกาะโซโลมอน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางและปรับได้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมการ
ท าธุรกิจของไทยได้ 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา
การยกระดับการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เขียนน า SIPOC 
model๔๘ มาเป็นหลักการในการจัดท ากรอบความคิด มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) Suppliers (ผู้ส่งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ส่งปัจจัยน าเข้าให้หน่วยงานในการ
ท างาน 

๒) Input (ปัจจัยน าเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 

๓) Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ ส่ง
มอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 

๔) Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                                 
๔๘ SIPOC model คือ หลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินงานองค์การ ที่ต้องอาศัยปจัจัยต้นน้ า

ส่งมอบคุณคา่ไปยังปลายน้ าอย่างเป็นระบบ 



๓๔ 

๕) Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง 
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย๔๙ 

ในการจัดท ากรอบความคิด จะระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นผู้ส่งมอบ
ปัจจัยน าเข้าผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาปัจจัยน าเข้าที่มีผลกระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบจดทะเบียนที่ท าการศึกษา รวมถึงผลงานการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอ่ืน และระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่างประเทศ ประกอบกับเปรียบเทียบระบบจดทะเบียนเก่าและระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่
คาดว่าจะด าเนินการ เพ่ือให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ท าให้สามารถก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตที่สอดคล้อง
หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ผู้ส่งมอบ (Supplier) ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และ

ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ศาล
ยุติธรรม กรมสรรพากร และกรมศุลกากร 

(๓) ผู้บริหารของส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน 
(๔) ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือเป็นจ านวนมาก เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
๒) ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย แนวคิด/ทฤษฎี นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ

ให้บริการภาครัฐ รายงานการศึกษา/เอกสารทางวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอ่ืน และ
แนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ของต่างประเทศ 

๓) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย น าปัจจัยน าเข้ามารวบรวม ประมวลผล 
วิเคราะห์ โดยพิจารณากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการท างานที่เป็นไปได้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาแก้ไขกฎระเบียบและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามารองรับ  

๔) ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เอ้ือต่อการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
(๒) แนวทางการพัฒนากระบวนงานในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด มี
ความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

                                                 
๔๙ แบบฟอร์มรายงานผล การด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงกระบวนการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓, ๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://61.19.54.141/develop/promote/from_1-3.doc.  



๓๕ 

(๓) แนวทางและข้อเสนอแนะในการการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ เป็นต้น เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับระบบการ
ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

๕) ผู้รับบริการ (Customers) ได้แก่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้บริหารกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่และนายะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๒ กระบวนการจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผลผลิต 

ปัจจัยน าเข้า 

- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- แนวทางการพัฒนากระบวนงานในการให้บริการจดทะเบยีน นิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส ์
- แนวทางและข้อเสนอแนะในการการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเช้าใจแก่บุคคลที่เกีย่วข้อง  

- แนวคิด/ทฤษฎ ีที่เกี่ยวข้อง 
- นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ 
- รายงานการศึกษา/เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
- กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบคุคล 
- กระบวนการท างานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
- แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางอเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอื่น 
- แนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ของต่างประเทศ 

ผู้ส่งมอบ 

ผู้รับบริการ 

- ผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  และผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานศาลยุติธรรม  
กรมสรรพากร และกรมศุลกากร 

- ผู้บริหารของส านักงานกฎหมายหรือส านักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน 
- ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือเป็นจ านวนมาก เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหนา้ที่และนายะเบยีนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 



๓๖ 

ทั้งนี้ การศึกษากรอบแนวคิดทั้งในประเด็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management-NPM) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) หลักการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการและการบริการภาครัฐ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ  
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government แนวคิดองค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) 
หลักความเสมอภาค ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท แนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการพิสูจน์ตัวบุคคล ท าให้ได้กรอบแนวคิดส าหรับการพัฒนาระบบการให้บริการ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ว่า การให้บริการภาครัฐหรือการให้บริการ
แก่ประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญที่รัฐจะต้อง
ค านึงเป็นล าดับต้น อีกทั้งการพัฒนาจะช่วยให้การให้บริการของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในพัฒนาการให้บริการ ภาครัฐได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วย เพ่ือให้ระบบการให้บริการของภาครัฐทันต่อโลกและสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อให้การให้บริการเป็นไปมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว ท าให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจมากที่สุด ทั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายการเป็น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government โดย
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ ปรับปรุง
การบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากข้ึน ก่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล น าไปสู่การ
ลดคอร์รัปชันได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของ
คณะรัฐมนตรีที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ว่าในด้านประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีแผนให้เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
อย่างต่อเนื่องยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบ
โครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงและปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการ 
ที่หลากหลายขึ้นและการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและ มีประสิทธิภาพ 

 
อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการภาครัฐ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาค 

กล่าวคือ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงความ
แตกต่างทางด้านรายได้ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
ในบทที่ ๓ นี้ จะเป็นการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการ

ให้บริการรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทไปสู่การจดทะเบียนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในปัจจุบัน ว่ามีข้อก าหนด หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างไร รวมถึงแนวทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐอื่น และกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อน ามาเทียบเคียงและ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทั้งนี้ ในรายงานฉบับนี้ จะเป็น
การศึกษาวิเคราะห์การจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด เนื่องจาก
เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ได้รับความนิยมและถูกเลือกใช้ในการเริ่มต้นการ
ประกอบธุรกิจมากที่สุดในประเทศไทย โดยยกประเด็นที่จ าเป็นต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการ
จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -
บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และความเหมาะสมของแต่ละทางเลือก เพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบดังกล่าวในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว ซึ่งในส่วนท้ายของบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นจากระบบการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนในปัจจุบัน พร้อม
ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไป 

 
๓.๑  กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศไทย ประกอบด้วยกฎหมาย
ต่างๆ แบ่งได้ดังนี้  

๓.๑.๑  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและ
บริษัท กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง๑  

เป็นกฎหมายแม่บทและกฎหมายลูกที่ก าหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด และการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน 

                                                 
๑ บทบัญญัติหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนใน

เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ มาตรา ๑๐๑๒ มาตรา ๑๐๑๓ มาตรา ๑๐๑๔ มาตรา ๑๐๑๕ มาตรา ๑๐๑๖ มาตรา ๑๐๑๘ 
มาตรา ๑๐๑๙ มาตรา ๑๐๖๔ มาตรา ๑๐๖๔/๒ มาตรา ๑๐๗๗ มาตรา ๑๐๗๘ มาตรา ๑๐๗๘/๒ มาตรา 
๑๐๙๖ มาตรา ๑๐๙๗ มาตรา ๑๐๙๘ มาตรา ๑๐๙๙ มาตรา ๑๑๑๑ มาตรา ๑๑๑๑/๑ มาตรา ๑๑๑๒ มาตรา 
๑๑๔๖ มาตรา ๑๑๕๗ มาตรา ๑๒๒๘ มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๑ มาตรา ๑๒๔๖/๔ มาตรา ๑๒๕๔ มาตรา 
๑๒๗๐  



๓๘ 

๓.๑.๒  พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

พระราชบัญญัติก าหนดความผิดฯ เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับและบังคับ
การให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับหางหุนสวนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ อย่างเคร่งครัด แยกออกมาเป็นพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งต่างหาก 
เนื่องจากแต่เดิมนั้นความผิดอันเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคมและมูลนิธิ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดย
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ และในร่างประมวลกฎหมายอาญาใหม่ก็
มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในเรื่องนี้ไว้ จึงได้มีการบัญญัติความผิดดังกล่าวนี้ขึ้นไว้เป็น
พระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่ง๒ 

๓.๑.๓  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นอกจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและ

บริษัท และพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งนายทะเบียนใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอจด
ทะเบียนแล้ว นายทะเบียนยังมีอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ อีกด้วย เนื่องจากในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนนั้น ค าสั่งใด ๆ ของนาย
ทะเบียนที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ถือว่า เป็นค า สั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๓  

๓.๑.๔  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ให้ค านิยามและก าหนด

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการการกระท าใดๆ ในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการด าเนินงานของรัฐ 
ที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือที่เรียกว่า “ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ดังนั้น กฎหมายดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับและครอบคลุมถึงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท ที่จะกระท าขึ้นโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย๔ 

 

                                                 
๒ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกีย่วกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจ ากัด บรษิัทจ ากัด 

สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึง่มีการก าหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจดทะเบียนเริ่มจดัตัง้หางหุนสวนจ ากัดและบริษัทไว้ใน มาตรา ๓ 
มาตรา ๕ มาตรา ๑๓ มาตรา ๔๘ 

๓ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกีย่วข้องกับการพิจารณาค าขอจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙  

๔ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่เกีย่วข้องกับการพิจารณาค าขอจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ได้แก่ มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕  



๓๙ 

๓.๒  รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล (องค์กรธุรกิจ) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย๕ 
การประกอบธุรกิจการค้าอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ

กิจการโดยล าพัง หรืออาจด าเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การตัดสินใจเลือก
ด าเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ
ด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจเป็นต้น เพ่ือให้
การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จและน ามาซึ่งผลประโยชน์และก าไรสูงสุด  

รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน ๒ แบบ คือ 
๓.๒.๑  รูปแบบองค์กรธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

๓.๒.๑.๑ กิจการเจ้าของคนเดียว 
 คือ ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการโดย

ล าพัง กิจการในลักษณะนี้ หากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ.๒๔๙๙ 
เจ้าของกิจการต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ  

๓.๒.๑.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ประเภทไม่จดทะเบียน) 
 คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็น

เจ้าของกิจการร่วมกัน เรียกว่า "หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด" ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่ 
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จ ากัดจ านวน ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ หากจดทะเบียนจะเรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล” 

๓.๒.๑.๓ การจดทะเบียนพาณิชย์ โดยกิจการท่ีต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
๑) การท าโรงสีข้าวและการท าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวม

ทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้น
เป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทข้ึนไป 

๓) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ 
อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาท
ขึ้นไป  

๔) การหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือ
หลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้น
ไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ีผลิตได้เป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทข้ึนไป 

๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ า
ทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การ
ให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร 
การโพยก๊วน การท าโรงรับจ าน า และการท าโรงแรม 

                                                 
๕ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษา

ระบบจดทะเบียนนติิบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Registration), (๒๕๕๕), หน้า ๗๓-๘๙. 



๔๐ 

ทั้งนี้ มีกิจการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น 
การค้าเร่ การค้าแผงลอย พาณิชยกิจเพ่ือบ ารุงศาสนา หรือเพ่ือการกุศล พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มี 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งขึ้น เป็นต้น๖  

อนึ่ง ส าหรับการจดทะเบียนพาณิชย์นั้น อาจกล่าวได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก
ว่าถือเป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งหรือไม่ เนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นไปโดยผลของ
กฎหมาย กล่าวคือ หากประกอบธุรกิจเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ก็จะต้องจดทะเบียน
พาณิชย์โดยไม่สามารถเลือกที่จะไม่จดทะเบียนได้ และผู้ที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นั้น อาจเป็นได้
ทั้งผู้ประกอบการค้าแบบกิจการเจ้าของคนเดียว หรือแบบกลุ่มบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
คณะบุคคล เป็นต้น 

๓.๒.๒  รูปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล 
๓.๒.๒.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ประเภทจดทะเบียน)  

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 
๒ คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้ลงทุนจะมีเพียงประเภทเดียวเรียกว่า "หุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด" ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่
จ ากัดจ านวน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะต้องจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้ลงทุนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ต้องรับผิด
ในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จ ากัดจ านวนเรียกว่า "หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัด
ความรับผิด" และอีกประเภทหนึ่งซึ่งรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไม่เกินจ านวนเงินที่ตกลงจะร่วมลงทุน
ด้วยเรียกว่า "หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด" ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดเท่านั้นที่สามารถ
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

๓.๒.๒.๒ บริษัท 
๑) บริษัทจ ากัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลร่วมลงทุน อย่างน้อย 

๓ คน มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ 
กัน มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ ากว่า ๕ บาท ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไม่
เกินจ านวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบ๗ ทั้งนี้ บริษัทจ ากัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

                                                 
๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญตัิทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙, ๒๓ มิถุนายน 

๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=101. 
๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๖ อันว่าบริษัทจ ากดันั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งข้ึนดว้ยแบ่งทุน

เป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 



๔๑ 

๒) บริษัทมหาชนจ ากัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคล ๑๕ คนขึ้นไปมา
ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจไม่เกินจ านวนเงินของผู้ถือหุ้นแต่ละคนตกลงจะร่วมลงทุน บริษัทมหาชนจ ากัดมีลักษณะคล้ายกับ
บริษัทจ ากัด แต่ต่างกันที่บริษัทมหาชนจ ากัดสามารถน าหุ้นออกเสนอขายต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมี
ความรับผิดจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิ ทั้งนี้ การจดทะเบียนบริษัทมหาชนไม่มีการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไว้ ใน
ส่วนจ านวนกรรมการ ต้องมีจ านวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า ๕ คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ งต้องมีที่อยู่ ในประเทศไทย และบริษัทมหาชนจ ากัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.๒๕๓๕๘ 

 
๓.๓  หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถจ าแนกองค์ประกอบหรือ
หลักเกณฑ์ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท ได้ดังนี ้

๓.๓.๑  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (มาตรา ๑๐๑๒) และรายการที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีในการจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๖๔, มาตรา ๑๐๗๘ และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบ
มาตรา ๑๑๑๑)  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ บัญญัติว่า อันว่าสัญญาจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการ
ร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น และมาตรา  ๑๐๖๔, มาตรา 
๑๐๗๘, มาตรา ๑๐๙๘ ประกอบมาตรา ๑๑๑๑ ได้บัญญัติให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด ต้องมีรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่
เกิดข้ึนโดยความประสงค์ของบุคคลที่ตกลงเข้าร่วมกันเพ่ือท ากิจการและแบ่งปันผลก าไรซึ่งท ามาหาได้
จากกิจการนั้น และในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้น กฎหมายได้ก าหนดรายการ
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมจัดตั้งจะต้องตกลงกันและน าความมาจดทะเบียน อันเป็นที่มาของการ
จัดท าและก าหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ ส าหรับการจดทะเบียนที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๓.๓.๒  การจัดตั้งส านักงานส าหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (มาตรา ๑๐๑๔) เขต
พื้นที่ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๑๖) 
อ านาจของนายทะเบียนในการปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๑๙) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๔ บัญญัติว่า บรรดาส านักงาน
ส าหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งหลายนั้น ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งขึ้น และมาตรา ๑๐๑๖ บัญญัติว่า การจด
ทะเบียนนั้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งส านักงานแห่งใหญ่ท ากิจการอยู่ ณ ต าบลใดในพระ
ราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนส าหรับต าบลนั้น การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียน
                                                 
๘ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด, ๒๓ มถิุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20461. 



๔๒ 

ประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใดอันบทบัญญัติแผนกนี้
บังคับหรืออนุญาตให้จดทะเบียนก็ด ีก็ต้องจด ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น 

จากบทบัญญัติมาตรา ๑๐๑๔ ได้ก าหนดให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท เป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งส านักงานส าหรับจดทะเบียนขึ้น  ซึ่งใน
การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น  เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึง
เป็นผู้มีอ านาจในการออกกฎข้อบังคับเพ่ือจัดตั้งส านักงานจดทะเบียนดังกล่าว  โดยได้มีการออก
กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
และกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานจดทะเบียน ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียน และอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้ 

๑)  จัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง  และให้นายทะเบียน
กลางมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ 
และประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนกลาง เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร  

๒)  จัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขึ้นในท้องที่ที่นายทะเบียนกลาง
เห็นสมควร โดยมีจ านวนส านักงาน เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และวันเปิดท าการตามที่นายทะเบียนกลาง
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียน
กลางแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน 

อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด 

โดยนายทะเบียนกลางได้ออกค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๔๔/
๒๕๕๕ เรื่อง จัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑)  ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑-๕๙ เป็น
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มี
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
                                                 
๙ ปัจจุบันมีส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทั้งหมด ๖ เขต ตามค าสัง่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ท่ี ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง 

จัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกจิการคา้เขต ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 



๔๓ 

๒)  ให้ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด และสาขาของส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด เป็นส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น 

๓)  แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพ่ือปฏิบัติงาน
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 

(๑) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๒) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนธุรกิจ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักข้อมลูธุรกิจ 
(๔) ผู้อ านวยการส านักบัญชีธุรกิจ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักธุรกิจการค้าภูมิภาค 
(๖) ผู้อ านวยการส านักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
(๗) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

๔)  แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพ่ือปฏิบัติงาน
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ในเขตพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ปฏิบัติงานทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส 

(๒) หัวหน้าส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส 

๕)  แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ใน
ส านักทะเบียนธุรกิจ ส านักข้อมูลธุรกิจ ส านักบัญชีธุรกิจ ส านักธุรกิจการค้าภูมิภาคส านักธรรมาภิบาล
ธุรกิจ และส านักกฎหมายและคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความในทะเบียน  (หนังสือรับรอง) และรับรองส าเนา
เอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความ
ในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร 

๖)  แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ใน
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสาร
ทางระบบคอมพิวเตอร์การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองส าเนาเอกสารทาง
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดท่ัวราชอาณาจักร 



๔๔ 

๗)  ในกรณีที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดใดไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญ
ดังกล่าว หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามล าดับดังต่อไปนี้ 
เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน 

(๑) พาณิชย์จังหวัด 
(๒) ผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด ส าหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการ

ไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัด
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเรียงตามล าดับอาวุโส ส าหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด
หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

รวมทั้งได้ออกค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ ๙๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม โดยก าหนดให้นายทะเบียนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักทะเบียนธุรกิจ และส านักธุรกิจการค้าภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ตรวจพิจารณาและ
สั่งการค าขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตทั่ว
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและอ านวยประโยชน์ต่อภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น  

 นอกจากค าสั่งของนายทะเบียนกลางซึ่งอาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ออก
ตามความในมาตรา ๑๐๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้มีการออกค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการก าหนดและจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร เสียใหม่มีจ านวน ๖ แห่ง ดังนี้  

 (๑) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๒ (พหลโยธิน) สี่แยกประดิพัทธ์ 
 (๓) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก 
 (๔) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ 
 (๕) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๕ (บางนา) อาคารแอมเพลิทาวเวอร์ 
 (๖) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๖ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ 
 โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานจดทะเบียนธุรกิจของห้างหุ้นส่วนและ

บริษัทจ ากัด ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มี
วัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ รวมทั้งงานบริการข้อมูลธุรกิจและงาน
ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นอกจากในส่วนของการจัดตั้งส านักงานส าหรับจดทะเบียน เขตพ้ืนที่ในการยื่นค า
ขอจดทะเบียนแล้ว กฎหมายยังได้บัญญัติให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนก็



๔๕ 

ได้ หากค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียนมีรายการไม่บริบูรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
หรือขัดกฎหมาย หรือเอกสารที่ต้องส่งพร้อมกับค าขอจดทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ท าให้ค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารดังกล่าวบริบูรณ์
หรือถูกต้อง หรือได้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแล้ว๑๐ 

๓.๓.๓  แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน  
 กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๔ ก าหนดให้นายทะเบียนกลางประกาศก าหนดแบบค าขอจดทะเบียน ซึ่งนาย
ทะเบียนกลาง ได้ออกระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ก าหนดแบบพิมพ์ในการยื่นค าขอ จด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้ในข้อ ๑๘ โดยก าหนดว่า 

 ข้อ ๑๘ ค าขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจด
ทะเบียน และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้ท าตามแบบพิมพ์ที่นาย
ทะเบียนก าหนดรูปแบบแนบท้ายระเบียบ 

 การยื่นค าขอจดทะเบียนให้ยื่นค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจ านวนหนึ่ง
ชุดตามประเภทการจดทะเบียนแนบท้ายระเบียบนี้ 

 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ที่จะจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้
แบบ ว. หรือใช้แบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ แบบใดแบบหนึ่งที่ก าหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ก็ได้ แต่จะ
เพ่ิมเติม หรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค าหรือข้อความในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ไม่ได้ หากประสงค์จะ
ก าหนดรายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์เพ่ิมเติม หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค าหรือข้อความให้แตกต่างไป
จากที่ก าหนดไว้ในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้แบบ ว. 

นอกจากนี้ ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔. ได้ยกเลิก
แบบ หส.๑ และแบบ บอจ.๑ แนบท้ายระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้ใช้ แบบ หส.๑ แบบ 
บอจ.๑ ที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้แทน 

ทั้งนี้ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจด
ทะเบียน ให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่สามารถเขียนด้วยลายมือได้ 
ตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ 

                                                 
๑๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๙ บัญญตัิว่า ถ้าค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียน

ไม่มีรายการบริบูรณ์ตามที่บังคับไวใ้นลักษณะนี้ว่าให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอันใดซึ่งจะแจ้งในค าขอหรือใน
เอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี หรอืถ้าเอกสารใดซึ่งก าหนดไว้ว่าใหส้ง่ด้วยกันกับค าขอจดทะเบยีนยังขาดอยู่มิได้ส่ง
ให้ครบก็ดี หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้ออ่ืนซึ่งกฎหมายบังคับไว้ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจดทะเบียนก็ได้ 
จนกว่าค าขอจดทะเบยีนหรือเอกสารนั้นจะได้ท าให้บริบรูณ์หรือแกไ้ขให้ถูกต้อง หรือได้ส่งเอกสารซึ่งก าหนดไว้นั้น
ครบทุกสิ่งอัน หรือได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว 



๔๖ 

๓.๓.๔  การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
(มาตรา ๑๐๖๔, มาตรา ๑๐๗๘, มาตรา ๑๐๙๘ และมาตรา ๑๐๙๙)  

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๗๘ 
วรรคสี่ บัญญัติให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้องลงลายมือชื่อผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนนั้นด้วย รวมทั้งมาตรา ๑๐๙๘ (๖) ประกอบ
มาตรา ๑๐๙๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หนังสือบริคณห์สนธิต้องมีลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการทุกคน และ
พยานซึ่งรับรองลายมือชื่อดังกล่าวด้วยสองคน และมาตรา ๑๑๑๑ วรรคสี่ บัญญัติว่าในการจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าบริษัทได้ท าข้อบังคับไว้ด้วย ก็ให้ส่งส าเนาข้อบังคับไปพร้อมกับส าเนารายงาน
การประชุมตั้งบริษัท โดยกรรมการต้องลงลายมือชื่อรับรองด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ต้องมี
การลงลายมือชื่อของบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมกันเพ่ือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และบุคคลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ในเอกสารการจดทะเบียนด้วย 

 นอกจากนี้ กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  แต่งตั้งนาย
ทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด  พ.ศ. 
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนไว้ ว่า  

 ข้อ ๔๗ การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ ผู้เป็นหุ้นส่วน 
ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือผู้ช าระบัญชี ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน 

 ข้อ ๔๘ การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน กระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 
(๑) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระท าได้โดย 

(๑.๑) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน หรือ 
(๑.๒) ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่ง

ประจ าอยู่ในท้องที่ท่ีผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตย
สภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลาง
ประกาศก าหนดการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนาย
ทะเบียนเพ่ือตรวจสอบและให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในส าเนาบัตร
ประจ าตัวแล้วลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียน
จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือ
หัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้
ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ  

(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้น  



๔๗ 

(๒.๓) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านาย
ทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 

การลงลายมือชื่อตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่
ถูกต้องและนายทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก 

๓.๓.๕  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๑๘) 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๘ บัญญัติว่า ในการจดทะเบียน 

ท่านให้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับซึ่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตั้งไว้  
จากบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ต้องมี

การช าระค่าธรรมเนียมด้วย ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่างๆ ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ดังนี้ 

๑)  กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การ ขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒)  กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
(ฉบับที ่๒) ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 

๓)  กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔)  กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด  ใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒. ก าหนดให้ลด
อัตราค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร 
การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอ
ตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัด (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ลงกึ่งหนึ่ง ส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในทอ้งที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อ าเภอ
จะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕)  กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒ ก าหนดให้ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอ
ส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. 
๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจ
เอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอ



๔๘ 

ตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทจ ากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงกึ่งหนึ่ง ส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่
อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จากกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายการ
ต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้ รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก 

๓.๓.๖  รายการที่ต้องจดทะเบียน และก าหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ได้

บัญญัติก าหนดรายการที่ต้องน าความมาจดทะเบียน ดังนี้ 
๑)  กรณีห้างหุ้นส่วน 

(๑)  การจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน 
(๒)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนและ/หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(๓)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา 
(๔)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและ/หรือดวงตรา 
(๕)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุท่ีประสงค์ 
(๖)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการและหรือ/

รายการอื่นๆท่ีเห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
(๗)  การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน 
(๘)  การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 
(๙)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
(๑๐) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจผู้ช าระบัญชี 
(๑๑) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี 
(๑๒) การจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
(๑๓) การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 

๒)  กรณีบริษัทจ ากัด 
(๑)  การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
(๒)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท

จ ากัด 
(๓)  การจดทะเบียนตั้งบริษัทจ ากัด 
(๔)  การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อม

กันภายในวันเดียว 
(๕)  การจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน/ลดทุน 
(๖)  การจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน 
(๗)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๑ (ชื่อบริษัท) 



๔๙ 

(๘)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๒ (ส านักงานของ
บริษัท) 

(๙)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๓ (วัตถุที่ประสงค์
ของบริษัท) 

(๑๐) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๕ (ทุน/หุ้น/มูลค่าหุ้น) 
(๑๑) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 
(๑๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการและหรือ/อ านาจกรรมการ 
(๑๓) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และ/หรือส านักงาน

สาขา 
(๑๔) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมดวงตรา 
(๑๕) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมรายการอ่ืนๆที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
(๑๖) การจดทะเบียนควบบริษัท 
(๑๗) การจดทะเบียนเลิกบริษัท 
(๑๘) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
(๑๙) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจผู้ช าระบัญชี 
(๒๐) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี 
(๒๑) การจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของบริษัทจ ากัด 

รายการที่ต้องน าความมาจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บางรายการประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอจดทะเบียนว่าจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

๑)  ค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒ ก าหนดห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
น าความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๒)  ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๑๑๒ ต้องน าไปจดทะเบียนจัดตั้ง
ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันประชุมตั้งบริษัท 

๓)  ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๔๖ ให้
บริษัทน าไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้ลงมติพิเศษ 

๔)  ค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๕๗ ให้
บริษัท น าความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๕)  ค าขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุน ลดทุน หรือควบบริษัท ตามมาตรา 
๑๒๒๘ หรือมาตรา ๑๒๓๙ ให้บริษัทไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ 

๖)  ค าขอจดทะเบียนควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๔๑ ก าหนดให้บริษัทที่ควบเข้ากัน
แล้วเมื่อใดให้น าความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ควบเข้าด้วยกัน 

๗)  ค าขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๔ ผู้ช าระบัญชี
ต้องน าไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่เลิกกัน 



๕๐ 

๘)  ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้ช าระบัญชี ตามมาตรา ๑๒๕๘ ผู้ช าระบัญชี
ต้องน าความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัว 

๙)  ค าขอจดทะเบียนอ านาจของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  มาตรา 
๑๒๖๒ ต้องน าความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันลงมติหรือวันที่ศาลออกค าบังคับ 

๑๐)  ค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ตามมาตรา 
๑๒๗๐ ผู้ช าระบัญชีต้องน าข้อความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันประชุมอนุมัติรายงานการ
ช าระบัญชี 

๑๑)  ค าขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เป็นบริษัทจ ากัด มาตรา ๑๒๔๖/๔ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพ
เป็นบริษัทจ ากัดต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ด าเนินการตามมาตรา  ๑๒๔๖/๓ กล่าวคือ
วันที่หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินบัญชีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วน
ให้แก่คณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว หรือในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ช าระเงินค่าหุ้นครบร้อยละยี่สิบห้าของ
มูลค่าหุ้น หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว 

ในเรื่องก าหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๖ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจาก
ความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่ วง
มาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 

ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ก าหนดว่า ค าขอจดทะเบียนที่ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
เพราะ มีพฤติการณ์ที่จ าเป็น อันมิได้เกิดจากความผิดของผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน ถ้าผู้นั้นมีหนังสือ
ขอขยายเวลาโดยแจ้งพฤติการณ์ที่จ าเป็นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์เช่นว่า
นั้นสิ้นสุดลง นายทะเบียนอาจขยายเวลาให้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขอขยายเวลา ทั้งนี้ ในกรณี
ที่นายทะเบียนเห็นว่าควรขยายเวลาเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด  ให้ส่งเรื่องให้นายทะเบียนกลาง
พิจารณาสั่งการ 

นอกจากกฎหมายจะก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการจด
ทะเบียนใดบ้างและภายในก าหนดระยะเวลานานเท่าใดแล้ว ในส่วนของนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนก็จะมีกรอบระยะเวลาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนถือเป็นการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนด้วย  ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศเรื่องการก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของ
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้ 



๕๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 
รายช่ือกระบวนงาน ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ 
งานด้านทะเบียนธุรกิจ ... 
 (๑) การรับจองชื่อนิติบุคคล  
 (๒) การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / บริษัทจ ากัด  

 
๒๐ นาท ี
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

 
๓.๓.๗  หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

 ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น กฎกระทรวงจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนไว้ว่า เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจ ากัดแล้วให้ตรวจค าขอนั้น ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและให้สั่งรับจด
ทะเบียนไว้๑๑ และระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๙ เมื่อมีการยื่นค าขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจด
ทะเบียนได้เองทั้งหมดค าขอจดทะเบียนมีปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีการคัดค้านการ
ขอจดทะเบียน นายทะเบียนสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรบัจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้
เอง และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียน
กลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พิจารณาสั่งการ 

ค าขอจดทะเบียนใดที่นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาสั่งการได้ ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และท าความเห็นแสดงเหตุผล เสนอตามล าดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียน
กลางมอบหมายเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีค าขอจดทะเบียนใดมิได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ แต่
นายทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนได้ ให้นายทะเบียนด าเนินการตามข้อ ๙ วรรคสามโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจด
ทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หัวหน้าส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนด
                                                 
๑๑ กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียน
ได้รับค าขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากดัแล้วใหต้รวจค าขอนั้น ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและใหส้ั่งรับจดทะเบียนไว ้



๕๒ 

แนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันอนุญาต 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนนั้น
ได้มีกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และกรอบในการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้ เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ เนื่องจากถ้าได้
ด าเนินการรับจดทะเบียนไปแล้วถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคลจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการด าเนินการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
นอกจากจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้อ านาจนายทะเบียนกลางออกประกาศ
เกี่ยวกับการด าเนินการจดทะเบียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ได้แก่ ประกาศจัดตั้งส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท การแต่งตั้งนายทะเบียนและขอบเขตอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ นายทะเบียนกลางได้ออก
ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  พ.ศ. 
๒๕๕๔ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของนายทะเบียนผู้ขอจดทะเบียน ท าให้การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ 

ในการพิจารณาด าเนินการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทของนายทะเบียน
นั้น เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนจากผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนแล้ว จะต้องตรวจสอบค าขอจดทะเบียนว่า
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ หรือไม่ หากค าขอจดทะเบียนครบถ้วนถูกต้องนาย
ทะเบียนจะต้องสั่งช าระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงและท าการรับจดทะเบียนค าขอต่อไป  

ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่ ค าขอจดทะเบียน
จัดตั้ง ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าขอจดทะเบียนควบบริษัท ค าขอจดทะเบียนแปรสภาพ
ห้างเป็นบริษัทค าขอจดทะเบียนเลิก ค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่ง
ค าขอจดทะเบียนออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑)  ค าขอจดทะเบียนประเภทไม่มีข้อยุ่งยาก หมายถึง ค าขอจดทะเบียนที่ผู้ยื่นค า
ขอได้ลงลายมือชื่อตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้เดิม และด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
ไม่มีการโต้แย้งคัดค้านการยื่นค าขอจดทะเบียนดังกล่าว ในการจัดท าค าขอจดทะเบียนนั้น ระเบียบฯ 
ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ ว่าค าขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจด
ทะเบียน และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้ท าตามแบบพิมพ์ที่นาย
ทะเบียนก าหนดรูปแบบแนบท้ายระเบียบ 

๒) ค าขอจดทะเบียนประเภทมีข้อยุ่งยาก หมายถึง ค าขอจดทะเบียนที่มิได้มีการ
ลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้เดิม และ/หรือเป็นค าขอที่มีการโต้ แย้ง
คัดค้านการจดทะเบียนโดยผู้เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ซึ่งค าขอประเภทนี้จะต้องมีการ
ยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากค าขอจดทะเบียนประเภทที่ไม่มีข้อยุ่งยาก 



๕๓ 

ตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๘๔ และนายทะเบียนอาจพิจารณาเรียกเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้อีก หากเห็นว่าเอกสารที่
เรียกเพ่ิมเติมนั้นเป็นประโยชน์และเป็นหลักฐานส าคัญในการประกอบการพิจารณาค าขอจดทะเบียน  
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๒๙ และระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 

ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนประเภทที่มีข้อยุ่งยากนี้ นอกจากนาย
ทะเบียนจะมีอ านาจเรียกเอกสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเอกสารที่ต้องน าส่งตามระเบียบส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๔ เพ่ิมเติมได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว นายทะเบียนยังมีหน้าที่ตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๕ ในการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจด
ทะเบียนนั้นไปยังกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการผู้ที่ถูก
จดทะเบียนให้ออกจากต าแหน่งหรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนแล้วแต่กรณีด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว 

ถ้าผู้ที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามความในวรรคหนึ่งมิได้มีหนังสือ
คัดค้านต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือไม่ได้มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
อ่ืนหรือผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน หรือมีการคัดค้านแต่ค าคัดค้านนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีขอจดทะเบียนหรือค าคัดค้านนั้นฟังไม่ข้ึน และในระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่า
ศาลมีค าสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีค าสั่งศาลในท านองเดียวกัน  ก็
ให้นายทะเบียน พิจารณาค าขอจดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘๕ วรรคสอง 

การที่ระเบียบฯ ได้ก าหนดให้มีหนังสือแจ้งดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและโต้แย้ง ในการ
พิจารณาค าขอจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า 

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล

หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือย
หรือเพ่ือประวิงเวลา 

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 



๕๔ 

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ค าสั่งทาง
ปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

 
๓.๔  ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล 

๓.๔.๑  การจองชื่อนิติบุคคล 
ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้น ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นสิ่งแรกที่ผู้

เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจะต้องตกลงกัน และตรวจสอบก่อนว่าชื่อ
ดังกล่าวสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการประกอบธุรกิจ เช่น ชื่อที่จะจด
ทะเบียนจัดตั้งจะต้องไม่ซ้ าหรือคล้ายกับชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว๑๒ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปลี่ยนระบบการจอง
ชื่อนิติบุคคลเพ่ือใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพ่ือให้
การจองชื่อนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจมีความเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว  และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนท าการจองชื่อ ว่าชื่อที่ต้องการใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน 
หรือคล้ายคลึงกับนิติบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนและหรือไม่ หรือขัดระเบียบส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลางฯ ข้อ ๓๘ หรือไม่ โดยผู้ขอจองชื่อต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนเข้าระบบ ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับชื่อที่ต้องการตรวจ 
เพ่ือให้พิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะใช้ชื่อนั้นหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบแล้วว่าชื่อดังกล่าวไม่ เหมือน
หรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายกับนิติบุคคลอ่ืน ให้ด าเนินการจองชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะตรวจสอบชื่อที่ขอจองอีกครั้งเฉพาะประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑)  ชื่อที่ ใช้ค าที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐหรือชื่อที่ใช้ค าที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๒)  ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศ มีความหมายหรือมีเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อ
ภาษาไทย 

๓)  ชื่อที่ใช้ค าหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย 
หากชื่อที่ใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอ่ืน ผู้

ขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๘ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๑๑๕ และต้องจดทะเบียนแก้ไขชื่อทันทีที่ทราบหรือ
ควรทราบ 

                                                 
๑๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท, (๒๕๕๔), หน้า ๘.  



๕๕ 

กรณีท่ีต้องการแก้ไขชื่อท่ีขอจองไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ผู้ขอ
จองชื่อยกเลิกใบจองชื่อเดิมด้วยตนเองและจองชื่อใหม่ในระบบอินเทอร์เน็ต และหากมีการจด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้ว หากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษ ให้จองชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบก่อน 

ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิมพ์ (Print 
out) ใบแจ้งผลการจองชื่อจากระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงตามข้อความที่
ปรากฏในใบแจ้งผลการจองชื่อ และแนบไปกับค าขอจดทะเบียน 

จากการพัฒนาระบบการจองชื่อทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงไดอ้อกระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อนิติบุคคล รวมทั้งยกเลิกแบบจองชื่อนิติบุคคล และ
แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคล ได้แก่ แบบ หส.๒ แบบ บอจ. ๒ 
และแบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 

ระบบการจองชื่อทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่
ส านักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจองชื่อ อีกทั้งยัง
สามารถแจ้งผลการจองชื่อให้ผู้ขอจองชื่อทราบได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน (ภายใน ๒๐ นาที) 

๓.๔.๒  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท๑๓ 
๓.๔.๒.๑ ช่องทางการจดทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียม 

การขอจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบันสามารถท าได้ ๒ ทาง คือ 
๑) แบบ walk-in ผู้ขอจดทะเบียนกรอกข้อมูล/รายละเอียดในค าขอจด

ทะเบียน ด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและถูกต้องและให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในค าขอ และน าไปยื่น 
จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอแล้วเห็นว่า ค า
ขอจดทะเบียนครบถ้วน ถูกต้อง ผู้ขอจดทะเบียนต้องช าระค่าธรรมเนียม นายทะเบียนจะสั่ งรับจด
ทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรองและใบส าคัญเป็นหลักฐาน 
  

                                                 
๑๓ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนห้างหุน้ส่วนบริษัท, (๒๕๕๔), หน้า ๔-๗ 



๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓.๑ ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท แบบ walk in 

 
๒) การตรวจค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนกรอก

รายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และส่งให้นายทะเบียน
พิจารณาตรวจสอบค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ก็
จะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบทางอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนพิมพ์ (Print out) เอกสารที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องนั้น และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในเอกสารค าขอจดทะเบียน และน า
เอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

การตรวจค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจึงช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนสามารถท างานอ่ืนหรือรอที่

จองช่ือนิติบุคคล (กรณตีั้งใหม่และแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือ) 

จัดเตรียมค าขอและเอกสารประกอบ 

ยื่นค าขอจดทะเบยีน พร้อมเอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น/ออกบัตรคิว/
ก าหนดเวลาติดตามเรื่อง 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 
ส่งเรื่องคืนให้ผู้ขอจด

ทะเบียนแก้ไข 

สั่งช าระค่าธรรมเนียม/รับจดทะเบยีน 

เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล 

(Back Office) 

บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ 

จัดท าใบส าคญัการ
จดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

นายทะเบียนลงนาม 

รับใบส าคญั/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 



๕๗ 

ส านักงานหรือที่บ้านของตน โดยไม่ต้องนั่งรอคิวที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพ่ือให้นาย
ทะเบียนพิจารณาค าขอแต่อย่างใด และเมื่อน าค าขอจดทะเบียนไปยื่นเพ่ือให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน ขั้นตอนจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากนายทะเบียนไม่ต้องท าการตรวจพิจารณาค าขอซ้ า แต่
ตรวจเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม ่

 
  



๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ ๓.๒ ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทางอินเทอร์เน็ต 

 

ลงทะเบียนเพื่อขอ Username และ Password ที่ 
www.dbd.go.th (กรณีม ีUsername และ Password ไม่ต้อง

ลงทะเบียนใหม่) 

เลือกหัวข้อจดทะเบียนนิติบุคคล 
 Login เข้าระบบ 

ยื่นจดทะเบยีนได้ด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณีย ์

เลือกจังหวัดที่ตั้งส านักงานใหญ ่

เลือกตรวจสอบค าขอจด
ทะเบียน/แกไ้ขข้อบกพร่อง 

คลิก “ส่งข้อมูล” 

นายทะเบียนแจ้ง
ข้อบกพร่องพร้อม
เหตุผลให้ผู้ขอจด
ทะเบียนแก้ไข 

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกตอ้ง 

เลือกธุรกรรมที่ต้องการ/กรอก
ข้อมูลการจดทะเบยีน 

คลิก “ส่งข้อมูล” 
 

นายทะเบียนแจ้งผลการ
ตรวจสอบและคา่ธรรมเนียมให้ผู้

ขอจดทะเบียนทราบ 

ผู้ขอพิมพ์เอกสารการจดทะเบียน
และน าไปให้ผู้เกีย่วข้องลงนาม 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 



๕๙ 

ในที่นี้ ผู้ศึกษาของยกตัวอย่างการจดทะเบียน ๒ ประเภท ได้แก่ 
(๑) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวัน
เดียวกัน) และ (๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการ (จ านวนหรือชื่อกรรมการ) เนื่องจากการจด
ทะเบียนประเภทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและมีเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเป็นจ านวน
มาก ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ต่อไปโดยขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นไปตามขั้นตอนในข้อ 
๓.๓.๒ และมีเอกสารค าขอและค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(๑)  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ 
และจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน) 
 

 
ภาพที่ ๓.๓  ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัท

พร้อมกันภายในวันเดียวกัน)๑๔ 
 

  

                                                 
๑๔ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. อ้างแลว้, หน้า ๑๐๑. 



๖๐ 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จ ากัด๑๕ 

- ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.๑) 
- แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
- หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.๒) ผนึกอากรแสตมป์ 

๒๐๐ บาท 
- รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.๓) 
- แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.) 
- รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 
- แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบก าหนด

หมดอายุ 
- หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบ

ธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต 
บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น) 

- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) 
- ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใน

การประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ 
- ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
- ส าเนาข้อบังคับ ผนึกอากร ๒๐๐ บาท (ถ้ามี) 
- ส าเนาหลักฐานการรับช าระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
- กรณีบริษัทจ ากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของทุน จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจ ากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คน
ต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคาร
ออกให้ เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจด
ทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจ านวนเงินที่สอดคล้องกับจ านวนเงินที่น ามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้น
แต่ละราย 

- แบบ สสช.๑ จ านวน ๑ ฉบับ 
- แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน  
- ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 

                                                 
๑๕ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว), ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/๐๓_boj/intro_step_bj_establish_๑.pdf 



๖๑ 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่น
ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและ
ผนึกอากรแสตมป์ด้วย) 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้
ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการ
เป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอ จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

ค่าธรรมเนียม๑๖ 
- จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุกจ านวนเงินไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาทแห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้ ๕๐ บาท  
 เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ ากว่า ๕๐๐ บาทและไม่ให้เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
- จดทะเบียนตั้งบริษัท ทุกจ านวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แหงทุนที่ก าหนดไว ๕๐๐ บาท 
 เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมกันไมใหต่ ากวา ๕,๐๐๐ บาท และไม่ให้เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
- หนังสือรับรอง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
- ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
- รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หน้าละ ๕๐ บาท 

(๒)  การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการ (จ านวนหรือชื่อ
กรรมการ) 

                                                 
๑๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว), ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf 



๖๒ 

 
ภาพที่ ๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการ (จ านวนหรือชื่อกรรมการ)๑๗ 

 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กรรมการและ/หรืออ านาจกรรมการ๑๘ 
-  ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.๑) 
-  แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
-  รายการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม (แบบ บอจ.๔) 
- รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการ

เข้าใหม่ 
- หลักฐานการอนุญาตให้แต่ งตั้ งกรรมการใหม่  จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน 

                                                 
๑๗ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. อ้างแลว้, หน้า ๑๐๖. 
๑๘ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อ านาจกรรมการ, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖, 

แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/๐3_boj/ 
intro_step_bj_change_01.pdf 



๖๓ 

- ส าเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม) 
- ค าสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพ้ืนฟูกิจการ) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการที่ลงชื่อในค าขอจด

ทะเบียน 
- ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่น

ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและ
ผนึกอากรแสตมป์ด้วย) 

ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอ
จดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้
รับรองลายมือชื่อผู้ขอ จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง   

ค่าธรรมเนียม๑๙ 
- กรรมการออกจากต าแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน) ๔๐๐ บาท 
- กรรมการเข้าใหม่ คนละ ๔๐๐ บาท 
- อ านาจกรรมการ ๔๐๐ บาท 
- หนังสือรับรอง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
- รับรองส าเนาเอกสาร หน้าละ ๕๐ บาท 

๓.๔.๒.๒ สถานที่รับจดทะเบียน๒๐ 
๑) หากส านักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ให้ยื่น จดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ๑ จังหวัด
นนทบุรี หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทุกเขต 

๒) หากส านักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นจด
ทะเบียนได้ ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

๓.๔.๒.๓ ระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 
กระบวนการจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบัน อันได้แก่ การจองชื่อนิติ

บุคคล และการจดทะเบียนนิติบุคคล ใช้เวลารวมทั้งหมด ๒ วัน ดังนี้ 
๑) การจองชื่อนิติบุคคล ๒๐ นาที (๑ วัน) และ 
๒) การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี การ

ขอเลขที่บัญชีนายจ้าง และการยื่นข้อส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ภายในเวลา ๖๐ นาที (๑ 
วัน) 

 
                                                 
๑๙ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อ านาจกรรมการ, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖. 

แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/ 
intro_step_bj_change_01.pdf 

๒๐ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท, (๒๕๕๔), หน้า ๗. 



๖๔ 

๓.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ ส าหรับหน่วยงานรัฐอ่ืนของไทย๒๑  
หน่วยงานภาครัฐของไทยหลายหน่วยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการให้บริการของตน ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๒ การบริการทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานรัฐอ่ืนของไทย 
 

หน่วยงาน 
ลักษณะงาน กรมศุลกากร กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๑. ธุรกรรมท่ี
น ามาใช้ 

“ระบบศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์” 
ใช้ส่งเอกสารในส่วนที่ต้อง
ส าแดงต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ได้แก่ ใบขน
สินค้าและบัญชีราคาสินค้า 
 

“ระบบ e-Tax 
Invoice/e-Receipt” 
ใช้จัดส่งใบก ากับภาษี
และใบเสร็จรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

“ระบบบาทเนต” 
ระบบบริการโอนเงินมูลค่า
สูงไปยังผู้รับที่มีบัญชีเงิน
ฝากต่างธนาคาร และ 
”ระบบการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค” 
ระบบจัดส่งภาพเช็ค 
online มายังศูนย์หัก
บัญชีของ ธปท. เพ่ือคัด
แยกภาพและข้อมูลส่งต่อ
ให้ธนาคารผู้จ่าย เพื่อ
ตรวจสอบและอนุมัติการ
ตัดจ่ายเงินตามเช็ค 

๒. ผู้ใช้บริการ - ผู้ประกอบการหรือ
บริษัท shipping ขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Certificate) 
จากบริษัทผู้ให้บริการ CA 
เพ่ือน ามาประกอบค าขอ
ใช้บริการระบบศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออกในนามรายบุคคล/
บริษัทผู้ประกอบการ/
บริษัท shipping 

- ผู้ประกอบการหรือ
บริษัท ขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Certificate) จากบริษัท
ผู้บริการ CA เพ่ือน ามา
ประกอบค าขอใช้
บริการระบบ e-Tax 
Invoice/e-Receipt 

- ทั้งนี้ บริษัทที่ขอใช้
บริการจะต้องมีทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว
ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึน

- ธนาคาร ขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Certificate) จากบริษัทผู้
บริการ CA เพ่ือน ามา
ประกอบค าขอใช้บริการ
ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออกในนามของผู้ที่มี
อ านาจกระท าการแทน
ธนาคาร หรือในนามของ
ธนาคารก็ได้ 

                                                 
๒๑ เจ้าหน้าท่ีของกรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย, สมัภาษณ์, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖. 



๖๕ 

หน่วยงาน 
ลักษณะงาน กรมศุลกากร กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไป ณ วันที่ยื่นค าขอ 
หรือเป็นหน่วยงานของ
รัฐ 

 

๓. การแสดงตน 
เอกสาร
ประกอบการ
ยื่นค าขอ  

ผู้ประกอบการหรือผู้รับ
มอบอ านาจ ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนใช้บริการระบบ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารต่อกรม
ศุลกากร โดยมีเอกสาร
ประกอบ ได้แก่ 
๑. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Certificate) 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน

ของกรรมการผู้มีอ านาจ 
หรือผู้รับมอบอ านาจ 
(หากมี) 

๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ยื่นค าขอผ่านระบบ
ออนไลน์ และจัดส่ง
เอกสาร (hard copy) 
ในล าดับต่อไป โดยต้อง
มาด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืน พร้อม
เอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
๑. ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Certificate) 

๒. ส าเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผู้มี
อ านาจ 

๓. หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

ยื่นค าขอผ่านระบบ
ออนไลน์ และจัดส่ง
เอกสาร (hard copy) ใน
ล าดับต่อไป โดยส่งทางใด
ก็ได้ เช่น ทางไปรษณีย์ 
หรือมาด้วยตนเอง พร้อม
เอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
๑. ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Certificate) 

๒. ส าเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผู้มี
อ านาจ  

๓. หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

๔. การยอมรับ
เอกสาร 

ถือว่าใบรับรองนิติบุคคลซึ่ง
ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีความน่าเชื่อถือใน
ตัวอยู่แล้ว 

ถือว่าใบรับรองนิติบุคคล
ซึ่งออกจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีความ
น่าเชื่อถือในตัวอยู่แล้ว 

ถือว่าใบรับรองนิติบุคคล
ซึ่งออกจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีความ
น่าเชื่อถือในตัวอยู่แล้ว 

๕. ค่าธรรมเนียม - - - การขอใช้บริการระบบ 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

- ในตัวระบบ จะก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียม
ตามท่ีก าหนด จ่ายโดย
วิธีการตัดบัญชีของ
สถาบันการเงินตามท่ี
แจ้งไว้กับ BOT โดย 
BOT จะมีหนังสือแจ้ง
ค่าธรรมเนียมในแต่ละ
เดอืนไปยังสถาบัน
การเงิน  



๖๖ 

หน่วยงาน 
ลักษณะงาน กรมศุลกากร กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๖. ปีที่เริ่มใช้ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ - ระบบการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ 

- ระบบบาทเนต จะเริ่มใช้
กลางปี ๒๕๕๖ 

 
๓.๖  การจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ 

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยหลายหน่วยงานได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร หรือ 
ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการน ามาใช้ในการรับ-ส่ง
เอกสาร อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนนิติบุคคลมีรายละเอียดและประเด็นในด้านข้อกฎหมายและ
กระบวนงานที่แตกต่างกันออกไป โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลมีผลผูกพันและกระทบถึงสิทธิและ
หน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น รูปแบบและขั้นตอนการจดทะเบียนจะต้องสามารถสืบย้อน
ไปได้ถึงตัวบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและมีผลผูกพันทางกฎหมาย  อีกทั้ง ระบบการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
จากธนาคารโลก หรือ The World Bank ให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ ๑ และที่ ๔ 
ตามล าดับ ซึ่งประเทศเหล่านี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของตนให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร สามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
และปรับได้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมการท าธุรกิจของไทยได้ นอกจากนี้  ยังได้ศึกษา
ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งเดิมเป็นระบบการจดทะเบียนโดยใช้การ
กรอกเอกสารแบบฟอร์ม และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นระบบการจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใน ปี ๒๕๕๒ แม้ว่าจะยังไม่เป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ครบทุก
ขั้นตอนก็ตาม แต่ก็สามารถน ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือเทียบเคียงส าหรับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนของ
ไทยได ้ 

๓.๖.๑  ระบบการจดทะเบียนธุรกิจของนิวซีแลนด์๒๒ 
๓.๖.๑.๑ หน่วยงานรับจดทะเบียน Companies office เป็นหน่วยงานรับจด

ทะเบียนของภาครัฐ อยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Development) 
๓.๖.๑.๒ กระบวนการจดทะเบียน 

                                                 
๒๒ Companies Office, Starting a company, 2012, 2 June 2013, Available http://www.business.govt.nz 
   /companies/learn-about/starting-a-company; The World Bank, Economy Profile: New Zealand. 

Doing Buiness 2013, 2 June 2013,  Available  http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/ 
   doing business/documents/profiles/country/NZL.pdf. 



๖๗ 

๑) การจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถจองชื่อนิติ
บุคคล จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ตลอดจนช าระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้เสร็จสิ้นทั้ง
กระบวนการผ่านอินเทอร์เน็ต 

๒) กระบวนการจดทะเบียน ใช้ชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน มี ๑ 
ขั้นตอน ใช้เวลา ๑ วัน และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๑๖๓.๕๕ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณ ๔,๑๐๐ 
บาท 

 
ตารางท่ี ๓.๓ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของนิวซีแลนด์ 
 
ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

๑ จดทะเบียนบริษัทกับ 
Companies Office 
รวมทั้งขอหมายเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือ 
Inland Revenue 
Department (IRD) และการ
ลงทะเบียนภาษีสินค้าและ
บริการ หรือ Goods and 
Services Tax (GST) 
 
หมายเหต:ุ ในการจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ผู้ขอ
จดทะเบียนต้องลงทะเบียน
ขอ username/password 
เพื่อใช้บริการจดทะเบียน
ออนไลน์ก่อน โดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ 

๑. การจองช่ือนิติบุคคล 
- การจองช่ือนิติบุคคล ไมส่ามารถจองช่ือท่ี

เหมือนกันหรือเกือบเหมือนกันส าหรับช่ือนิติ
บุคคลที่มีอยู่แล้ว เมื่อด าเนินการจองช่ือแล้ว
จะสามารถเก็บไว้ได้ ๒๐ วันท าการ (โดย
ขยายได้อีก ๒๐ วันท าการ แต่ต้องยื่นค าขอ
ขยายระยะเวลาไม่เกิน ๒ วันก่อนระยะเวลา 
๒๐ วันท าการแรกสิ้นสุดลง) 

-  Companies Office จะตรวจสอบว่า ช่ือ
ดังกล่าวไม่ใช่ช่ือท่ีไม่เหมาะสม ไมข่ัดกับข้อ
ห้ามใดๆ และไม่เหมือนหรือเกือบเหมือนกัน
ส าหรับช่ือนิติบุคคลที่มีอยู่แล้ว 

- หากยื่นค าขอจองช่ือในเวลาราชการ ๘.๓๐-
๑๗.๐๐ น. Companies Office จะแจ้งผล
การจองช่ือกลับภายใน ๒ ชม. แต่หากยื่นค า
ขอนอกเวลาราชการ การพิจารณาจะกระท า
ในวันราชการวันต่อไป และเรียงตามล าดับ
การยื่นค าขอ 

 - Companies Office จะแจ้งผลการจองช่ือ
โดยทางอีเมล ์

 
๒. การจดทะเบียนนติิบุคคล 
 - หลังจากท่ีได้จองช่ือแล้ว ผู้สมัครต้องกลับไป

ด าเนินการออนไลน์เพื่อจดทะเบียนผ่านทาง
เวปไซด ์http://www.business.govt.nz/
โดยการกรอกแบบฟอร์มรายละเอยีดข้อมูล
ของ บริษัท (เช่น ช่ือของผู้ถือหุ้นและ
กรรมการ บริษัท และที่อยู่และ ที่อยู่ในการ
ติดต่อสื่อสาร) และช าระค่าลงทะเบียนโดย
บัตรเครดติ บัตรเดบิต หรือจากบญัชีท่ีแจ้ง

๑ วัน ส าหรับการจอง
ช่ือ ๑๐.๒๒ 
ดอลลาร์
นิวซีแลนด ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล 
๑๕๓.๓๓ 
ดอลลาร ์
นิวซีแลนด์  



๖๘ 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
ไว้กับทาง Companies Office 

- หลังจากการส่งค าขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ก่อตั้ง
จะไดร้ับการแจ้งทางอีเมล ์พร้อมกับ
แบบฟอร์มการยอมรับของกรรมการและผู้
ถือหุ้นซึ่งจัดท าโดย Companies Office 

- ผู้สมัครต้องส่งแฟกซ์หรือส่งออนไลน์ 
แบบฟอร์มการยอมรับท่ีมีการลงนามของ
กรรมการและของผู้ถือหุ้นภายใน ๒๐ วันท า
การหลังจากจองช่ือ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าค า
ขอจดทะเบียนนั้นหมดอาย ุ

- เมื่อแบบฟอร์มยอมรับดังกล่าวได้รับการ
ยืนยัน ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ ๒ 
ชม. Companied Office จะออกหนังสือ
รับรองให้โดยส่งทางอีเมล์  

หมายเหต:ุ หลังจากรับจดทะเบียน จะไมม่ีการ
ส่งเอกสารในรูปแบบ hard copy และไม่มีการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 
๓. การขอหมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

(หมายเลขของ Inland Revenue 
Department: IRD) และการลงทะเบียน
ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and 
Services Tax: GST) 

- ผู้ด าเนินการสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์
เพื่อขอหมายเลข IRD และ Good and 
Service Tax ในเวลาเดียวกันกับการจด
ทะเบียนทางออนไลน์กับ Companies 
Office 

- รายการของข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
สมัครหมายเลข IRD หรือ GST มดีังนี ้
๓.๑ ส าหรับหมายเลข Inland Revenue 

Department (IRD) ได้แก ่หมายเลข IRD ของ
กรรมการแตล่ะท่านและผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่เป็น
คนนิวซีแลนด์ ภาระหนา้ที่หลัก สถานท่ีด าเนิน
ธุรกิจและที่อยู่ ช่ือทางการค้าของบริษัท (หาก
แตกต่างกับช่ือท่ีจดทะเบียน) รายละเอียดการ
ติดต่อบริษัท และภาษผีลประโยชน์ส าหรับ
พนักงานท่ีสามารถใช้งานได ้

๓.๒ ส าหรับหมายเลข Goods and 
Services Tax (GST) ได้แก่ วิธีการด าเนินการ



๖๙ 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
ทางบัญชีของ GST ข้อมูลความถี่ของ
ผลตอบแทน รหัสกิจกรรมทางธุรกิจ 
(business activity code) รายละเอียดของ
วิธีการที่ต้องการจะคืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท
ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือประกอบกิจการ
การน าเข้า/ส่งออกและ ส านักงานประกัน
อุบัติเหตุ หรือ Accident Compensation 
Corporation (ACC) ใช้รหัสกิจกรรมทางธุรกิจ
เพื่อท าการค านวณภาษ ีส าหรับการคุ้มครอง
การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเรยีกร้อง
ค่าชดเชยที่เหลือ 
 
 - ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘ จะบังคับ

ให้ยื่นเอกสารส่วนใหญ่ทางออนไลน์  
- ระบบจดทะเบียนนติิบุคคลของนิวซีแลนด์มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศโดยใช้กลไกของ

รหัสผ่านในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและใช้ช่องทางการท าธุรกรรมผ่านโปรโตคอล SSL (Secure 
Sockets Layer) หรือ HTTPS ยังไม่ได้มีการใช้ Digital Signature 

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการและให้ความส าคัญต่อกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วข้อง มี
ความพร้อมในการใช้บริการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสงู 

 
๓.๖.๒  ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของสิงคโปร์๒๓ 

๓.๖.๒.๑ หน่วยงานรับจดทะเบียน คือ กรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ 
(Accounting & Corporate Regulatory Authority: ACRA) ซึ่งดูแลรับผิดชอบและก ากับการ
ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และก ากับวิชาชีพการบัญชี 

๓.๖.๒.๒ กระบวนการจดทะเบียน 
๑) การจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ สามารถจองชื่อนิติ

บุคคล จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ตลอดจนช าระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้เสร็จสิ้นทั้ง
กระบวนการผ่านอินเทอร์เน็ต 

๒) กระบวนการจดทะเบียน ใช้ชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน มี ๓ 
ขั้นตอน ใช้เวลา ๓-๕ วัน และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๓๕๐-๓๘๕ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 
๘,๖๘๐- ๙,๕๔๘ บาท 

 

                                                 
๒๓ ACRA, What you need to know about company, (2012), 2 June 2013, แหล่งที่มา 

http://www.acra.gov.sg/Company/Know+More+About+Company.htm และ  
The World Bank, Economy Profile: Singapore. Doing Buiness 2013, (2013), 2 June 2013, แหล่งที่มา 

http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/S
GP.pdf 



๗๐ 

ตารางท่ี ๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์ 
 
ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

๑ - ลงทะเบียน On-line กับ 
Accounting and 
Corporate Regulatory 
Authority (ACRA) 

- ค้นหาช่ือบริษัท 
- ยื่นข้อมูลการจดทะเบียน
บริษัท 

- หมายเลขภาษี (GST) 
 

 
 
 

กรมทะเบยีนการค้าและธรุกิจ (Accounting 
& Corporate Regulatory Authority : 
ACRA) ให้บริการจดทะเบียนการจัดตั้ง
บริษัท/ธุรกิจ กระท าทางออนไลนผ์่าน 
Bizfile โดยจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสมคัร Singpass 
เพื่อเข้าสู่ระบบการจดทะเบยีนออนไลน ์
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกจิ 
๑. ตรวจสอบและจองช่ือนิติบุคคล 

๑.๑ การขออนุมัติและส ารองช่ือบริษัทจะ
ถูกด าเนินการผ่าน Bizfile การอนุมัติ
โดยทั่วไปจะแล้วเสร็จภายใน ๑ ช่ัวโมง
หลังจากการช าระเงินออนไลน ์

๑.๒ เมื่อช่ือได้รบัการอนุมตัิก็จะถกูสงวน
ไว้ ๖๐ วัน และสามารถขยายระยะเวลาการ
จองได้อีก ๑ ครั้งเป็นระยะเวลาอีก ๖๐ วัน
โดยเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุอีก ๑๐.๐๐ 
เหรียญสิงคโปร์ ต่อ ๑ ช่ือ 
๒. จดทะเบียนธุรกิจ 

๒.๑ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจดัตั้ง
ธุรกิจผ่านระบบ BizFile หลังจากช่ือนิติ
บุคคลได้รับการพิจารณาอนุมตัิที่ โดยใช้เวลา
พิจารณาผลประมาณ ๑๕ นาทีจากการส่ง
เอกสารและข้อมลูทั้งหมด 

๒.๒ ACRA จะออกหนังสือแจ้งการจด
ทะเบียนทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ไปยัง
ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ท างานของบริษัท  

๒.๓ การลงทะเบยีนกับหน่วยงาน Inland 
Revenue Authority of Singapore (IRAS) 
ด้าน GST ที่ต้องเสียภาษีประจ าปขีองมูลค่า
การซื้อขายเกินกว่า ๑ ล้านเหรียญ สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์
เดียวกัน 

๑ วัน - ค่าธรรมเนยีม
การจองช่ือ ๑๕ 
เหรียญสิงคโปร ์
ส าหรับแต่ละ
รายชื่อ 

- ค่าธรรมเนยีม
การจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ 
๓๐๐ เหรียญ
สิงคโปร ์

 

๒ ท าตราประทับของบริษัท 
 
 

ตราประทับของบริษัท โดยทั่วไปจะท าได้จาก
บุคคลที่สาม อัตราทั่วไปอยู่ที่ ๓๕ เหรียญ
สิงคโปร์ ในเวลา ๓ วันหรือ ๗๐ เหรียญ
สิงคโปร์ ในเวลา ๑ วัน 

๑ วัน 
๓. วัน 

๗๐ เหรียญ
สิงคโปร ์
๓๕ เหรียญ
สงิคโปร ์



๗๑ 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
๓ จดทะเบียนส าหรับงาน

ประกันชดเชยการบาดเจ็บที่
บริษัทประกัน 

เวลาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการจดัการ
ระหว่างบริษัทและบริษัทประกัน 

๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

* การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต่างชาติต้องท าผ่านระบบ Bizfile เช่นเดียวกัน แต่ชาวต่างชาติหรือนิติ
บุคคลต่างชาติไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนเองได้ ต้องว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนด าเนินการ
ให้เท่านั้น 

 
๓.๖.๓  ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของหมู่เกาะโซโลมอน๒๔ 

๓.๖.๓.๑ หน่วยงานรับจดทะเบียน คือ ส านักงานจดทะเบียนบริษัท (the 
Company Haus) ซึ่งให้บริการการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๓.๖.๓.๒ กระบวนการจดทะเบียน 
๑) การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่เกาะโซโลมอนสามารถจองชื่อนิติ

บุคคล จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ได้ผ่านทางระบบออนไลน์ แต่การช าระเงินค่าธรรมเนียม และ
กระบวนการอ่ืนหลังจากการจดทะเบียนยังเป็นระบบเอกสารและต้องไปด าเนินการที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

๒) กระบวนการจดทะเบียน ใช้ชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน มี ๗ 
ขั้นตอน ใช้เวลา ๕-๖ วัน และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๔,๔๕๐ ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน หรือประมาณ 
๑๙,๒๒๒ บาท 

 
ตารางท่ี ๓.๕ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของหมู่เกาะโซโลมอน 
 
ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

๑ การจองช่ือบริษัท 
 
 

การค้นหาและการจองช่ือบริษัทจ ากัด สามารถท าได้
ผ่านระบบออนไลน์และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไม่กี่นาที  

๑ วัน - 

๒ จดทะเบียนบริษัท สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนผ่าน website 
www.companyhouse.gov.sb หากไมส่ะดวก 
ผู้ประกอบการสามารถเดินทางมาจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ตได้ที่ส านักงานจดทะเบียนบริษัท (the 
Company Haus) โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ค าแนะน า 

๑-๒ วัน SBD 
๑๒๕๐ 

๓. ช าระค่าธรรมเนยีมที่
ส านักเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษ ี

ผู้ขอจดทะเบยีนจะต้องกรอกแบบฟอร์มเสยี
คา่ธรรมเนียม และน าไปช าระคา่ธรรมเนียมที่ส านักเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี โดยสามารถจา่ยเป็นเงินสด หรือ 
เช็ค  

๑ วัน 
(ด าเนินการ

พร้อมขั้นตอน
ที่ ๒) 

                                                 
๒๔ The World Bank, Starting a Business in Solomon Islands, 2013, 2 June 2013. Available 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/solomon-islands/starting-a-business 



๗๒ 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
๔ จดทะเบียนภาษี

รายได้ ภาษสีินค้า 
และภาษีการขาย 

ผู้ประกอบการกรอบแบบฟอรม์ IR๑ และยื่นขอจด
ทะเบียนจดทะเบียนภาษีรายได้ ภาษีสินค้า และภาษี
การขาย พร้อมแนบหนังสือรับรองบริษัท 

๓ วัน - 

๕ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
กับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพแห่งชาติ 

ผู้ประกอบการกรอบแบบฟอรม์ เพื่อขึ้นทะเบียน
นายจ้างกับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

๑ วัน 
(ด าเนินการ

พร้อมขั้นตอน
ที่ ๔) 

- 

๖ จัดท าตรายาง กฎหมายไมไ่ด้บังคับให้ต้องมีการจดัท าตรายาง แต่
ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการมักจดัท าตรายาง 

๔ วัน 
(ด าเนินการ

พร้อมขั้นตอน
ที่ ๔ และ ๕) 

SBD ๕๐๐ 

๗ ช าระค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจที ่สภาเทศบาล 

สภาเทศบาลจะต้องออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 
ซึ่งโดยปกติใช้เวลา ๑ วัน แต่บางกรณีอาจถึง ๓ วันได้ 
โดยแนบเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและหนังสือรับรอง
บริษัทไปด้วย 

(ด าเนินการ
พร้อมขั้นตอน

ที่ ๔–๖) 

SBD 
๒๗๐๐ 

 
๓.๗  บทวิเคราะห์ 

๓.๗.๑  ประเด็นพิจารณา 
เมื่อพิจารณาจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า 

ไม่ว่าผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นจดทะเบียนด้วยวิธีการหรือช่องทางใด ก็ยังจ าต้องเดินทางมาที่ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพ่ือขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกทั้งด้านเวลา
และค่าใช้จ่าย รวมถึงไม่สนับสนุนและลดแรงจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจ  ดังนั้น ในการพัฒนาระบบจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทผ่านระบบออนไลน์ จึงมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-
บริษัทได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการจดทะเบียน และสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเองโดยไม่มีปัญหาข้อยุ่งยาก อีกทั้งระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัทออนไลน์จะต้องไม่
ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าในปัจจุบัน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการ
จะต้องช าระ  

 อย่างไรก็ตาม ในการการพัฒนาระบบดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องค านึงในหลายมิติ 
เช่น ด้านหลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย การพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้ หลักการเน้นประโยชน์และความ
คุ้มค่า หลักความโปร่งใสและการบูรณาการเชื่อมโยง เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมายส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ประเด็นอ่ืนๆ ดังนี้ 

๓.๗.๑.๑ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  

๑) การลงลายมือชื่อ 
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ต้องลงลายมือชื่อใน



๗๓ 

ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าของจดทะเบียน เช่น มาตรา ๑๐๗๘๒๕ ก าหนดให้ในกรณี
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องลงลายมือชื่อและประทับตราของห้าง
หุ้นส่วน หรือในกรณีจัดตั้งบริษัทจ ากัด ก าหนดให้ผู้เริ่มก่อการลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ 
และให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองด้วยอีกสองคน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๐๙๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐๙๙๒๖ และการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ใหผูเปนหุนสวน ผูเริ่มกอการหุน ผูจัดการกรรมการ หรือผูช าระบัญชีลงลายมือชื่อดวยตนเอง๒๗ ทั้งนี้ 
ภายใต้ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนจะต้องกระท าต่อหน้านาย
ทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมี
ภูมิล าเนาอยู ่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม 
  

                                                 
๒๕ มาตรา ๑๐๗๘ อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ท่านบังคับว่าต้องจดทะเบยีน การลงทะเบยีนนั้น ต้องมีรายการดั่ง

ต่อไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือห้างหุ้นส่วน 
(๒) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นสว่นจ ากัด และวตัถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนน้ัน 
(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาทั้งปวง 
(๔) ช่ือ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผดิ และจ านวนเงินซึ่งเขาเหลา่นั้นไดล้งหุ้น
ด้วยในห้างหุ้นส่วน 
(๕) ช่ือ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 
(๖) ช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(๗) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผูจ้ัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนน้ันประการใดให้ลงไวด้้วย 
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่นๆ อีกอันคู่สญัญาเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วยกไ็ด้ 
การลงทะเบยีนนั้น ต้องลงลายมือช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนน้ันดว้ย 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบยีนส่งมอบให้แกห่้างหุ้นส่วนน้ันฉบับหนึ่ง 

๒๖ มาตรา ๑๐๙๘ หนังสือบริคณหส์นธิน้ัน ต้องมีรายการดั่งต่อไปนี้ คอื 
(๑) ช่ือบริษัทอันคิดจะตั้งข้ึน ซึ่งตอ้งมีค าว่า"จ ากัด"ไว้ปลายชื่อนั้นด้วยเสมอไป 
(๒) ที่ส านักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 
(๓) วัตถุท่ีประสงค์ทั้งหลายของบริษัท 
(๔) ถ้อยค าส าแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจ ากัด 
(๕) จ านวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคดิก าหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่าก าหนดหุ้นละเท่าไร 
(๖) ช่ือ ส านัก อาชีวะ และลายมือช่ือของบรรดาผู้เริ่มก่อการ ท้ังจ านวนหุ้นซึ่งต่างคนต่างเข้าช่ือซื้อไว้คนละเท่าใด 
มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณหส์นธิน้ัน ท่านให้ท าเป็นต้นฉบับไว้ไมน่้อยกว่าสองฉบับ และใหล้งลายมอืช่ือของ
บรรดาผู้เริ่มก่อการ และลายมือช่ือท้ังปวงนั้นให้มีพยานลงช่ือรับรองด้วยสองคน 
หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้ท านั้น ทา่นบังคับให้น าฉบับหน่ึงไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอทะเบียนในส่วนพระ
ราชอาณาเขตซึ่งบ่งไว้ว่าจะบอกทะเบียนตั้งส านักงานของบริษัทน้ัน 

๒๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, หลักเกณฑ์การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ, ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intr08.pdf. 



๗๔ 

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด๒๘ 
ลายมือชื่อเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงเจตนาว่าบุคคลผู้ลงลายมือชื่อ

ประสงค์จะผูกพันตามนิติกรรมสัญญา ลายมือชื่อจึงเป็นสิ่งยืนยันว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ต้องผูกพัน ซึ่งหาก
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทที่ต้องชี้ขาดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
ลายมือชื่อก็เป็นสิ่งที่มักจะยกขึ้นกล่าวอ้างเพ่ือแสดงถึงความเป็นอยู่ของข้อเท็จจริงที่พิพาทดังกล่าว 
ลายมือชื่อจึงเป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดหรือเกี่ยวข้องในกรณีนั้ น 
ปัจจุบันลายมือชื่อได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับการพิสูจน์ความจริง ๒ ประการ๒๙ ได้แก่ 

(๑)  เพ่ือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล ความสามารถในการกระท าการของ
บุคคล เวลา และเหตุการณ์ที่ใช้แสดงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผ่านเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อไว้ และ 

(๒)  เพ่ือบ่งบอกถึงความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐานที่เป็น
เอกสารซึ่งได้มีการกล่าวอ้างถึง  

การลงลายมือชื่อของบุคคลไม่จ าเป็นที่ต้องยึดติดกับรูปแบบ 
โดยสาระส าคัญของการลงลายมือชื่ออยู่ที่การยืนยันตัวบุคคลที่ลงลายมือชื่อนั้น อีกทั้งความส าคัญของ

                                                 
๒๘ ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ . ข้อ ๔๘ และข้อ ๑๐๖ แห่งระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางว่า

ด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ ๔๘ การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน กระท าได้ตามวิธี ดังนี ้
(๑) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระท าไดโ้ดย 
(๑.๑) ลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียน หรือ 
(๑.๒) ลงลายมือช่ือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ท่ีผู้ขอจดทะเบยีนมี
ภูมิล าเนาอยู ่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบณัฑิตยสภา ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามทีน่ายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
การลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือช่ือต้องแสดงบตัรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และ
ให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในส าเนาบตัรประจ าตัวแล้วลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็น
หลักฐาน 
(๒) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบคุคล
ดังต่อไปนี ้
(๒.๑) เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทย หรอืหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง
รับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าทีผู่้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 
(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(๒.๓) บุคคลที่ควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้นั้นจริง 
การลงลายมือช่ือตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือช่ือน้ันเป็นลายมือช่ือท่ีถูกต้องและนายทะเบยีนไมต่้องตรวจสอบ
ลายมือช่ือน้ันอีก 

๒๙ กฤติกา กิติยานันท์, สถานะทางกฎหมายของลายมือช่ือในนิติกรรมสัญญา (Legal status of signature on 
juristic act and contract), บทคัดย่อ, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://www.ismed.or.th/SME2 
/src/bin/controller.php?view=knowledgeInsite.KnowledgesDetail&p=&nid=&sid=78&id=1100&left
=118&right=119&level=3&lv1=3. 



๗๕ 

ลายมือชื่อมิได้อยู่ที่วิธีการลงลายมือชื่อ แต่อยู่ที่เจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ลงลายมือชื่อโดยผู้ลง
ลายมือชื่อต้องมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะรับรองหรือแสดงว่าตนเป็นผู้ท าหนังสือหรือเอกสารนั้น ๓๐ 

นอกจากนี้  ลายมือชื่อยังเป็นเครื่องแสดงหรือยืนยันว่า
ข้อเท็จจริงตามเนื้อความในเอกสารดังกล่าวได้ท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว กฎหมายลักษณะพยานจึงมีการใช้
ลายมือชื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหลักฐาน ที่เรียกว่า “การพิสูจน์ความ
ถูกต้องแท้จริง” (Authentication) โดยเฉพาะพยานเอกสาร แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าลายมือชื่อจะ
มีความส าคัญเฉพาะแต่การเป็นพยานเอกสาร ลายมือชื่อสามารถที่จะน าสืบได้ในฐานะพยานวัตถุด้วย 
ซึ่งท าให้วิธีการน าสืบแตกต่างกัน 

ดังนั้น การลงลายมือชื่อจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนของผู้ขอจด
ทะเบียน รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การลงลายมือชื่อในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -
บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ คงไม่สามารถท่ีจะลงลายมือชื่อในกระดาษเช่นเดียวกับวิธีการจดทะเบียนใน
รูปแบบปกติได้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางและรูปแบบการลงลายมือชื่อที่สามารถยืนยันตัวตน
ของผู้ลงนามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งในประเด็นนี้พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้มีบทบัญญัติรองรับถึงวิธีการที่จะน ามาใช้แทนการลงลายมือชื่อแบบ
ปกติท่ีกระท ากันอยู่ในปัจจุบันไว้ ๒ วิธี ได้แก่ 

(๑) การใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ ซึ่งสามารถ
แสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองว่าข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน โดยวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี (ตามมาตรา ๙) หนึ่งในรูปแบบการลงลายมือชื่อตาม
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ การใช้รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username and Password) เพ่ือระบุตัวตนของผู้ท าธุรกรรม  

(๒)  การ ใช้ ล ายมื อชื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ เ ชื่ อถื อ ได้  ( Digital 
Signature) (ตามมาตรา ๒๖)  

การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๒๖ คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ Digital Signature ซึ่งหมายถึง ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ติดมากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแสดงตนเป็นเจ้าของของข้อความและ
รวมถึงการยอมรับในข้อความหรือข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์ด้วย๓๑ 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีที่สร้างจากเทคโนโลยี
เข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก ากับข้อความที่ต้องการส่งผ่านเครือข่าย ผู้ส่งข้อความจะใช้กุญแจส่วนตัวของตนในการลงลายมือชื่อ
โดยอ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้รับจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อดังกล่าว
โดยใช้กุญแจสาธารณะของผู้ส่ง ซึ่งลายมือชื่อของผู้ส่งจะถูกรับรองด้วยองค์กรออกใบรับรอง 
(Certification Authority) โดยแสดงอยู่ในรูปของ "ใบรับรองดิจิทัล" (Digital Certification) 
                                                 
๓๐ กฤติกา กิติยานันท์, อ้างแล้ว. 
๓๑ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์, ๒๑ มถิุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ 



๗๖ 

ประโยชน์ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น นอกจากจะช่วยระบุตัวผู้ส่งข้อมูลแล้ว ยังช่วยป้องกัน
ข้อมูลให้มีความถูกต้องไม่ได้ผ่านการแก้ไข หรือหากมีการแก้ไขมาก่อนก็สามารถตรวจที่สร้างจาก
เทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ๓๒ 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเครื่องมือในการระบุตัวตน 
(Authentication) ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูงสุด โดยจะมี
หน่วยงานกลาง หรือ องค์กรออกใบรับรอง (Certification Authority) เป็นผู้รับรองลายมือชื่อ ซึ่งใน
ประเทศไทย มี ๓ องค์กร ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ ากัด และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่าย 
เช่น หากเป็นใบรับรองประเภท Personal Certificate อายุ ๑ ปี ราคาใบรับรอง ๕๐๐ บาท และค่า
ต่ออายุรายปี ๔๙๐ บาท เป็นต้น๓๓ 

จากลักษณะของวิธีการลงลายมือชื่อทั้ง ๒ รูปแบบ สามารถสรุป
ข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๖ เปรียบเทียบแนวทางการลงลายมือชื่อ 
 

แนวทาง ข้อดี ข้อเสีย 
๑. username/password ๑. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

๒. การใช้ไม่มีความซับซ้อนมาก 
เมื่อเทียบกับการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชน
ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการ
ใช้ username/password 
เพ่ือ Login ในการท าธุรกรรม
อ่ืนๆ อยู่แล้ว เช่น พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. มีผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นเสมือน CA ซึ่งต้องมีภาระ
ในการรับผิดชอบการยืนยันตัว
บุคคล 

๒. ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจะต้องมีความปลอดภัย
และมีมาตรฐานเพียงพอ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดการผิดพลาด
และน ามาซึ่งการโต้แย้งได้ 

๒. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑. ได้รับการยอมรับและการ
รับรองตามกฎหมายว่าเป็นการ
ระบุหรือยืนยันตัวตนที่มีความ
ปลอดภัยสูงสุด และง่ายต่อการ
พิสูจน์ในชั้นศาล หากมีกรณี
พิพาทเกิดขึ้น 

๑. ผู้ที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบัน
มีอยู่น้อยมาก และการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน ามา
พลิกแพลงได้หลายรูปแบบ 7

                                                 
๓๒ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน), ลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature), ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

http://www.ca.tot.co.th/Default.aspx?tabid=7877. 
๓๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), ประเภทบริการ CAT CA, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

www.thaipki.com/service.html. 



๗๗ 

แนวทาง ข้อดี ข้อเสีย 
ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ควรออกแนวทางหรือคู่มือ
ปฏิบัติ หากมีการน าลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

๒. ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ 
และมีต้นทุนสูง ท าให้
ผู้ใช้บริการชั่งน้ าหนักความยาก
ง่ายในแต่ละช่องทางเพ่ือขอจด
ทะเบียน จึงอาจท าให้ไม่มีผู้มา
ใช้ระบบ  

 
๒) ตราประทับ  

 การจดทะเบียนตราประทับในระบบปัจจุบัน ผู้ขอจดทะเบียน
จะต้องจัดท าตรายางและประทับลงในเอกสารค าขอจดทะเบียน ซึ่งเมื่อเป็นระบบจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เห็นว่า อาจจัดส่งในรูปของ image หรือในรูปแบบไฟล์ได้ แต่มี
ข้อควรระวังคือ ต้องตรวจสอบให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทั้งผู้ขอจดทะเบียนและนายทะเบียน มีความ
ละเอียดต้องตรงกัน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ วรรคท้าย ได้
บัญญัติรองรับโดยก าหนดให้น าวิธีการตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติ
บุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม 

๓) อากรแสตมป ์
ตามประมวลรัษฎากรได้ก าหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ใน

เอกสารส าคัญบางอย่างที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท เช่น หนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจ ากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน และหนังสือมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนแทน เป็นต้น โดยจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 
แนบท้ายประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากเป็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการช าระและปิดอากรแสตมป์ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๘ วรรคสอง ได้บัญญัติรองรับไว้ว่า หากได้มีการช าระเงินแทนหรือด าเนินการ
อ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนด ให้ถือว่าเอกสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๘ วรรคสอง ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจรวมค่าอากร
แสตมป์กับค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าอากร
แสตมป์ และการจัดส่งเงินค่าอากรให้กรมสรรพากร 

๓.๗.๑.๒ ประเด็นอ่ืนๆ 
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๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีลายมือชื่อส าหรับการจดทะเบียนหรือไม่ 
และการยอมรับและผูกพันในข้อมูลการจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และระบบการจด
ทะเบียนในปัจจุบัน ก าหนดให้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขอ
จดทะเบียน บุคคลที่เข้าร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัท และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด ในค าขอและเอกสารการจดทะเบียน จึงมีประเด็นว่า หากเป็นระบบการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมี username/password หรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ Login เข้าระบบเสมือนการลงลายมือชื่อหรือไม่  

เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าหากก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน
จะต้องม ีusername/password หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Login เข้าระบบทุกคน ข้อดี คือ 
ท าให้ทราบได้ว่าใครเป็นผู้ Login เพ่ือลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน/ยืนยันค าขอจดทะเบียน และ
สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลเหล่านั้นทุกคน ได้รับทราบและยอมรับผูกพันต่อการจดทะเบียน อีกทั้ง
ค่อนข้างชัดเจนว่าสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันที่ก าหนดให้ต้องมีการลงลายมือชื่อในเอกสารค าขอ
จดทะเบียน แต่ข้อเสีย คือ อาจเกิดความสับสนว่านิติบุคคลใดขอจดทะเบียน เนื่องจากบุคคลหนึ่งอาจ
ใช้ username/password ของตนในการจดทะเบียนหลายนิติบุคคลได้ และก่อให้เกิดความยุ่งยากใน
การใช้ระบบ เนื่องจากทุกคนต้องเข้ามา Login เพ่ือยืนยันค าขอ โดยผู้ประกอบการบางรายไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีมากนักและคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับการลงลายมือชื่อด้วย
ปากกา อีกทั้งหากเป็นการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะท าให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย 

แต่หากก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเพียงคนเดียว Login เพ่ือ
ยื่นค าขอจดทะเบียน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนไม่ต้อง Login เพ่ือยืนยันอีกครั้ง ก็จะช่วยให้การใช้ระบบ
สะดวก รวดเร็ว แต่อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน โดยบุคคลอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เริ่มก่อการ 
พยานไม่จ าต้อง ลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้บุคคล
ดังกล่าวที่ไม่ต้อง ลงลายมือชื่อในเอกสารค าขอจดทะเบียน ปฏิเสธความรับผิดชอบและความผูกพัน
ต่อข้อมูลในการ จดทะเบียน ก็อาจก าหนดให้มีแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
หลักฐานว่าบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์ร่วมกันที่จะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความ
ผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจดทะเบียนนั้น  

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลใน
ค าขอจดทะเบียนนั้น คือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพและความ
พร้อมของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและตระหนักถึงตวาม
ส าคัญของการใช้และการเก็บรักษารหัสส่วนบุคคลมากเพียงพอ จึงเห็นว่า ในระยะแรกของการพัฒนา
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ควรก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นที่มี 
username/password หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากผู้ขอจดทะเบียนมีมากกว่า ๑ คน 
เช่น บริษัทหนึ่งก าหนดให้กรรมการผู้มีอ านาจ ๒ คนลงลายมือชื่อร่วมกัน กรรมการเหล่านั้นก็ควร
จะต้องมี username/password หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคน โดยก าหนดให้มีแบบพิมพ์ลง
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ลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน พร้อมข้อความผูกพันบุคคลดังกล่าวต่อข้อมูลและการจดทะเบียน เพ่ือ
ป้องกันมิให้บุคคลเหล่านั้นปฏิเสธความผูกพันได้  

๒) การยืนยันตัวตน 
ภายใต้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในปัจจุบัน การลง

ลายมือชื่อ พร้อมการแนบส าเนาบัตรประชาชนซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับรอง ถือเป็นการยืนยันว่า
บุคคลดังกล่าวมีตัวตนจริง แต่เมื่อเป็นระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะ
สามารถทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นมีตัวตนจริง และสามารถสืบถึงข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้ ใน
ประเด็นนี้ เห็นว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นย า และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเลขที่ประจ าบ้านได้อีกด้วย 

 ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับกรมการปกครองแล้ว จึงควรท าความตกลงเพ่ือขยายการน าฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาใช้แบบ  
real time ในการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบตัวตนของบุคคล
ดังกล่าวจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก 

๓) การส่งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน 
 ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่น

เอกสารหลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น แผนที่ ซึ่งในปัจจุบัน แนวทางปฏิบัติ คือ จะจัดท าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือใช้มือวาด แต่ยังไม่ยอมรับแผนที่จากเว็บไซต์ของกูเกิล (Google maps) ดังนั้น หาก
เป็นระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาเห็นว่า อาจจัดส่งในรูปไฟล์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือจะส่งเป็นภาพ image แนบมากับค าขอจดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม ภาพ 
image จะต้องมีความชัดเจน และให้ทราบถึงรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว 

๔) ค่าธรรมเนียม 
ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้วิธีช าระค่าธรรมเนียมที่

เคาน์เตอร์ธนาคาร internet banking หรือช าระผ่านตู้ ATM หากมิได้มายื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง 
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า ในระยะแรก คงต้องใช้ระบบนี้ไปก่อน โดยต่อไปอาจพัฒนาเป็นการช าระผ่านบัตร
เครดิต และควรท าระบบให้ผู้ขอจดทะเบียนแจ้งกลับผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  

๕) การส่ ง ใบส า คัญและ ใบ เส ร็ จ  รวมถึ งหนั งสื อรั บ รองทา ง
อิเล็กทรอนิกส์และส าเนาค าขอจดทะเบียน 

ในระบบจดทะเบียนปัจจุบัน หากเป็นกรณีการขอตรวจค าขอทาง
อินเทอร์เน็ตและจัดส่งค าขอพร้อมหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมมายังนายทะเบียนทางไปรษณีย์ 
นายทะเบียนจะส่งใบส าคัญและใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองและส าเนาเอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทางไปรษณีย์เช่นกัน หรือในกรณีหนังสือรับรองหรือส าเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนสามารถ
ขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ซึ่งส่งถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดยพนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (DBD 
Express Service) ซึ่งให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 
นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถขอหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทาง



๘๐ 

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งระยะเริ่มแรกของการใช้ระบบจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ อาจต้องใช้วิธีการนี้ไปก่อน อย่างไรก็ตาม หากต่อไป 
ได้มีการพัฒนาระบบให้มีการส่งเอกสารดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และหน่วยงานภายนอกได้มีการ
ยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ก็อาจส่งกลับไปยังผู้ขอจดทะเบียน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิมพ์ (print out) เก็บไว้ได้ด้วยตนเอง โดยก าหนดให้
พิมพ์ได้ครั้งละ ๑ แผ่น และพิมพ์ได้ครั้งเดียว 

๓.๗.๒  แนวทางเลือกในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายส าคัญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นนั้น ย่อมเห็นได้ว่า  พระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้มีบทบัญญัติรองรับและแก้ไขปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบการ จด
ทะเบียนไปสู่การจดทะเบียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครอบคลุมแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทบางส่วนที่ไม่มีความ
จ าเป็นหรือไม่เหมาะสมกับการจดทะเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมควรที่จะท าการแก้ไข
ปรับปรุง ประกอบกับรูปแบบระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องก่อให้เกิดความสะดวกและ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ขอจดทะเบียน และเมื่อพิจารณาประเด็นตามข้อ ๓.๗.๑ ประกอบ
กับทางเลือกข้อดี-ข้อเสียของแต่ละทางเลือก ประกอบกับสภาพธุรกิจและบริบทของประเทศไทย 
รวมถึงความพร้อมของผู้ประกอบการแล้ว ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับแก้กฎหมายและกระบวนงานการจดทะเบียน เป็น ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 

๓.๗.๒.๑ แนวทางท่ี ๑ การจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ 
หากด าเนินการตามแนวทางเลือกที่ ๑ นี้ มีความจ าเป็นต้องแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งกระบวนงานการจดทะเบียน ดังนี้ 
๑) ประเด็นกฎหมาย  

(๑)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

๑๐๖๔  ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมาตรา ๑๐๙๘ 
ประกอบกับ ๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้
ขอจดทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน 

(๒)  ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) 

ก)  ยกเลิกการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนที่จะต้อง
กระท าต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 



๘๑ 

ข)  เพ่ิมเติมแบบพิมพ์ที่ใช้ส าหรับการขึ้นทะเบียนหรือการ
แสดงตัวเพ่ือขอรับ username/password ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือใช้ส าหรับ 
Login เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  

ค)  แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพ่ิมเติม
แบบพิมพ์บางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
รวม ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ที่จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจด
ทะเบียนนั้น 

๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน  
(๑)  เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดย

ท าความตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก  

(๒)  ท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากร
แสตมป์ และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร 

(๓)  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครและสร้างรหัส username/password 
ระบบ Login ระบบสร้างและส่งรหัสผ่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว (OTP) ระบบสร้างค าขอจด
ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพ่ือให้แก้ไขค า
ขอ ระบบจัดท าแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งจ านวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งผลการจดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร 



๘๒ 

 

 

ตารางท่ี ๓.๗ แนวทางท่ี ๑ การจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ 
ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 

๑. สมคัรใช้
บริการ 

กรรมการผู้ขอจด
ทะเบียนเดินทางมา
แสดงตนที่ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
พร้อมยื่นค าขอใช้ระบบ
และขอ 
username/password  

- พิจารณาตรวจสอบค าขอใช้
ระบบและตรวจสอบเลขท่ีบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้ขอ
จดทะเบียนกับฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง 

- รับสมัครและมอบ 
username/password 

ระบบรับสมัครและ
สร้างรหสั 
username/passw
ord 

พรบ. ธุรกรรมฯ 
ม. ๙ 
 

กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ เพื่อ
ตรวจสอบตัวตน 

- กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเดินทางมาส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อ 
(๑) แสดงตน 
(๒) ยื่นค าขอใช้ระบบ และขอ 
username/password โดยระบช่ืุอกรรมการ
ที่มีอ านาจในการท าธุรกรรมจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธรุกจิการค้า  

- เมื่อนายทะเบียนไดร้ับค าขอใช้ระบบแล้ว ให้
นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบขอ้มูลและ
เลขท่ีบัตรประชาชนของกรรมการผู้ขอจด
ทะเบียนกับฐานข้อมลูกรมการปกครอง หาก
เห็นว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จะรับสมัคร
และมอบ username/password ส าหรับ
กรรมการผูม้ีอ านาจทุกคน 

๒. Login - Login ด้วย 
username/passwo
rd ที่ได้รับ 

- ยืนยันรหัส OTP 

- - ระบบ Login 
- ระบบ OTP 

พรบ. ธุรกรรมฯ 
ม. ๙ 
 

- ผู้ขอจดทะเบยีน Login เข้าระบบด้วย 
username/password ที่ได้รับ โดยเมื่อ Login 
แล้ว ระบบจะแจ้งรหสั One Time Password 
(OTP) ไปยังมือถือ หรือ email ตามที่ได้แจ้งไว้ 
และให้ผู้ขอจดทะเบยีนกรอกรหสั OTP อีกครั้ง
หนึ่ง 

๓. เลือกประเภท
ค าขอจด
ทะเบียนและ

เลือกประเภทนิตบิุคคล
และประเภทค าขอจด
ทะเบียน กรอกข้อมูล

- ระบบสร้างค าขอจด
ทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส ์

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๒/๑ 

- - ผู้ขอจดทะเบียนเลือกประเภทนติิบุคคลและ
ประเภทค าขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูล
การจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง



๘๓ 

 

 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 
กรอกข้อมูล เพื่อขอจดทะบียน 

พร้อมขอหนังสือรับรอง
และส าเนาค าขอจด
ทะเบียน 

ทั้งหมด ได้แก่ ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล์ และเลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบไฟล์
ภาพของข้อมูลหลักฐานอื่นๆประกอบค าขอ 
เช่น แผนท่ี ไฟล์ตรายาง 

- หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและส าเนาค า
ขอจดทะเบียน ให้ระบุรายละเอียดเอกสารที่
ต้องการ และคลิ๊กส่งค าขอจดทะเบียน 

- ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอดงักล่าวว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อมตรวจสอบ
เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าค า
ขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผูข้อจด
ทะเบียนเพื่อแก้ไข  

๔. บันทึกและส่ง
ค าขอ 

บันทึกและส่งค าขอ - พิจารณาค าขอจดทะเบียน 
 

- ระบบบันทึกค าขอ
จดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบแจ้งกลับ
เพื่อให้แก้ไขค าขอ 

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ 

กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ เพื่อ
ตรวจสอบตัวตน 

๕. แบบพิมพ์ลง
ลายมือช่ือลง
ลายมือช่ือ และ
การช าระ
ค่าธรรมเนียม 

- พิมพ์แบบพิมพ์ลง
ลายมือช่ือ และน าไป
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลง
ลายมือช่ือ และจัดส่ง
กลับมายังนาย
ทะเบียนทางระบบ 
ในแบบรูปภาพ 

- น าข้อมูลในค าขอจดทะเบียน 
พร้อมรายละเอยีดของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จัดลงในแบบพิมพ์ลง
ลายมือช่ือ และส่งกลับใหผู้้ขอ
จดทะเบียนทางอีเมล ์

- แจ้งจ านวนค่าธรรมเนยีม 
- รับช าระค่าธรรมเนยีม 

- ระบบจัดท าแบบ
พิมพ์ลงลายมือช่ือ 

- ระบบแจ้งจ านวน
ค่าธรรมเนียม 

- ระบบแจ้งการ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ 

ในส่วนของการช าระ
ค่าธรรมเนียม 
- ธนาคาร (ช าระ

ค่าธรรมเนียม) 
- กรมสรรพากร 

(อากรแสตมป์) 
 

- เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบยีนแจ้งจ านวน
ค่าธรรมเนียมและน าข้อมลูค าขอจดทะเบียน 
พร้อมรายละเอยีดของบุคคลที่เกีย่วข้องทุกคน 
จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือช่ือ๓๔และจัดส่งให้
ผู้ขอจดทะเบยีนทางอีเมล์  

- ผู้ขอจดทะเบียนน า แบบพิมพล์งลายมือช่ือ ไป
                                                 
๓๔

 แบบพิมพ์ลงลายมือช่ือ จะมีรายละเอยีด ดังนี ้
 (๑) ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ อีเมล และเลขท่ีบัตรประชาชน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 (๒) ลายมือช่ือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
 (๓) ข้อความผูกพันต่อข้อมูลและการขอจดทะเบยีน เพื่อเป็นหลักฐานว่าบุคคลเหล่านีม้ีความประสงคเ์ข้าร่วมกันจดัตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 



๘๔ 

 

 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 
(image) 

- ช าระค่าธรรมเนียม 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงลายมือช่ือ และจัดส่ง
กลับมาให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบ
ภาพ (image) 

- ผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนยีม ซึ่งรวมถึง
ค่าอากรแสตมป์ โดยช าระผ่านทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทาง internet banking หรือช าระ
ผ่านตู ้ATM และแจ้งกลับการช าระ
ค่าธรรมเนียมทีร่ะบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

๖. รับจดทะเบียน
และจัดส่ง
เอกสาร/ 

รับเอกสาร รับจดทะเบียนและจัดส่งเอกสาร 
ได้แก่ใบส าคัญ ใบเสร็จรับเงิน 
หนังสือรับรองหรือส าเนาค าขอ 
(หากมี)  

- ระบบแจ้งผลการ
จดทะเบียน 

- ระบบส่งเอกสาร 

- - - หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนช าระ
ค่าธรรมเนียมและจดัส่งแบบพิมพล์งลายมือช่ือ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียน
และแจ้งผลการจดทะเบียน 

- นายทะเบียนส่งใบส าคัญและใบเสร็จ รวมถึง
หนังสือรับรองและส าเนาเอกสาร (หากมี) ให้ผู้
ขอจดทะเบียนทางไปรษณยี์ หรือหากภายหลัง 
ผู้ขอจดทะเบยีนประสงค์จะขอหนงัสือรับรอง
หรือส าเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถ
ขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจดทะเบียน
สามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณยี์ด่วนพิเศษ 
(EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจกัร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรี สมุทรปราการ 
และปทุมธานี นอกจากน้ี ผู้ขอจดทะเบียนยัง



๘๕ 

 

 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 
สามารถขอหนังสือรับรองและรับรองส าเนา
เอกสารนติิบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ธนาคาร (e-Certification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 



๘๖ 

 

๓.๗.๒.๒ แนวทางที่ ๒ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ 
โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กระบวนการการจดทะเบียนโดยใช้แนวทางที่ ๒ นี้ มีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานที่คล้ายคลึงกับทางเลือกที่ ๑ ดังนี้ 

๑) ประเด็นกฎหมาย  
(๑)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน

กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ 
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้ขอจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน 

(๒)  ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) 

ก)  ยกเลิกการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนที่จะต้อง
กระท าต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ข)  แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพ่ิมเติม
แบบพิมพ์บางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
รวม ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ ที่จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจด
ทะเบียนนั้น 

๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน  
(๑)  เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดย

ท าความตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก  

(๒)  ท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากร
แสตมป์ และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร 

(๓)  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครเพ่ือใช้บริการ ระบบ Login ระบบสร้างค า
ขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งเพ่ือให้แก้ไขค า
ขอ ระบบจัดท าแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งผลการจด
ทะเบียน และระบบส่งเอกสาร 



๘๗ 

 

 

ตารางท่ี ๓.๘ แนวทางท่ี ๒ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 
๑. ขอใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส ์
ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
จากผู้ให้บริการ Certification 
Authority (CA) 

- - พรบ. ธุรกรรมฯ 
ม. ๒๖ 
 

- กรรมการผู้ขอจดทะเบียนขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ์(Digital Certification) จาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รบัรองความมีตัวตน
ของผู้ใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส-์(Certificate 
Authoriy) 

๒. สมคัรใช้
บริการ 

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
สมัครใช้บริการทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เพื่อขอใช้ระบบ พร้อมระบุ
รายละเอียดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขท่ีบัตร
ประชาชน 

- พิจารณาตรวจสอบค าขอ 
และเลขท่ีบัตรประชาชน
ของผู้ขอจดทะเบียนกับ
ฐานข้อมูลทะเบยีน
ราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง 

- รับสมัคร 

ระบบรับสมัคร พรบ. ธุรกรรมฯ 
ม. ๒๖ 
 

กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลบุคคล
และเลขท่ีบัตร
ประชาชน 

- ผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุ
รายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนกิส์ และเลขท่ี
บัตรประชาชน ประกอบการสมัคร พร้อมระบุช่ือ
กรรมการผูม้ีอ านาจในการท าธุรกรรมการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

- เมื่อนายทะเบียนไดร้ับค าขอแล้ว ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้อมลูและเลขท่ีบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ของกรมการปกครอง หากเห็นว่าข้อมูล
ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร 

๓. Login Login ด้วยลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบ Login พรบ. ธุรกรรมฯ  
ม. ๒๖ 

- ผู้ขอจดทะเบยีน Login ด้วยลายมอืช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

๔. เลือกประเภท
ค าขอจด

เลือกประเภทนิตบิุคคลและ
ประเภทค าขอจดทะเบียน 

- ระบบสร้างค า
ขอจดทะเบียน

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, 

- - ผู้จดทะเบยีนเลือกประเภทนิติบคุคลและประเภท
ค าขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลการจด



๘๘ 

 

 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 
ทะเบียนและ
กรอกข้อมูล 

กรอกข้อมูลเพื่อขอจด
ทะเบียน พร้อมระบบขอ
หนังสือรับรองและส าเนาค า
ขอจดทะเบียน 

อิเล็กทรอนิกส ์ ๑๒/๑ ทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกีย่วข้องทั้งหมด ได้แก่ 
ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์ตดิต่อ อีเมล์ และเลขท่ี
บัตรประชาชน พร้อมแนบไฟลภ์าพของข้อมูล
อื่นๆประกอบค าขอ เช่น แผนท่ี ไฟล์ตรายาง  

- หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและส าเนาค าขอ
จดทะเบียน ใหร้ะบุรายละเอียดเอกสารที่ต้องการ 
และคลิ๊กส่งค าขอจดทะเบียน 

- ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอดงักล่าวว่าถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเลขท่ีบัตร
ประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง หากเห็นว่าค าขอจดทะเบียนไม่
ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพือ่แก้ไข  

๕. บันทึกและส่ง
ค าขอ 

บันทึกและส่งค าขอ - พิจารณาค าขอจด
ทะเบียน 
 

- ระบบบันทึก
ค าขอจด
ทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบแจ้ง
กลับเพื่อให้
แก้ไขค าขอ 

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ 

กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลบุคคล
และเลขท่ีบัตร
ประชาชน 

๖. แบบพิมพ์ลง
ลายมือช่ือ
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

- พิมพ์แบบพิมพ์ลงลายมือช่ือ 
น าไปให้ผู้ที่เกีย่วข้องลง
ลายมือช่ือ และจัดส่ง
กลับมาให้นายทะเบียนทาง
ระบบในแบบรูปภาพ 
(image) 

- ช าระค่าธรรมเนียม 

- น าข้อมูลในค าขอจด
ทะเบียน พร้อม
รายละเอียดของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จัดลงในแบบ
พิมพ์ลงลายมือช่ือ และ
ส่งกลับให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทางอีเมล ์

- แจ้งจ านวนค่าธรรมเนยีม 
- รับช าระค่าธรรมเนยีม 
 

- ระบบจัดท า
แบบพิมพ์ลง
ลายมือช่ือ 

- ระบบแจ้ง
จ านวน
ค่าธรรมเนียม 

- ระบบแจ้งการ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

พรบ. ธุรกรรม ม. 
๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ 

ในส่วนของการช าระ
ค่าธรรมเนียม 
- ธนาคาร (ช าระ

ค่าธรรมเนียม) 
- กรมสรรพากร 

(อากรแสตมป์) 
 

- เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบยีนแจ้งจ านวน
ค่าธรรมเนียมและน าข้อมลูค าขอจดทะเบียน 
พร้อมรายละเอยีดของบุคคลที่เกีย่วข้องทุกคน 
จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือช่ือ และจัดส่งให้ผู้ขอ
จดทะเบียนทางอีเมล์  

- ผู้ขอจดทะเบียนน า แบบพิมพล์งลายมือ ไปใหผู้้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดลงลายมือช่ือ และจัดส่งกลับมา
ให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบภาพ 
(image) 

- ผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนยีม ซึ่งรวมถึงค่า
อากรแสตมป์ โดยช าระผ่านทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทาง internet banking หรือช าระผ่านตู ้



๘๙ 

 

 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าที ่ ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอื่น หมายเหตุ 
ATM และแจ้งกลับการช าระค่าธรรมเนียมที่
ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๗. รับจดทะเบียน
และจัดส่ง
เอกสาร/ 

รับเอกสาร รับจดทะเบียนและจัดส่ง
เอกสาร ได้แก่ใบส าคัญ 
ใบเสร็จรับเงิน หนังสือ
รับรองหรือส าเนาค าขอ 
(หากมี)  

- ระบบแจ้งผล
การจด
ทะเบียน 

- ระบบส่ง
เอกสาร 

- - - หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนช าระ
ค่าธรรมเนียมและจดัส่งแบบพิมพล์งลายมือช่ือ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและ
แจ้งผลการจดทะเบียน 

- นายทะเบียนส่งใบส าคัญและใบเสร็จ รวมถึง
หนังสือรับรองและส าเนาเอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอ
จดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง ผู้ขอ
จดทะเบียนประสงค์จะขอหนังสือรับรองหรือ
ส าเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่าน
ระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจดทะเบยีนสามารถรับ
เอกสารได้ทางไปรษณยี์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่
ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดยพนักงานจัดส่ง
เอกสารของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ (DBD 
Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครนนทบรุี สมุทรปราการ และ
ปทุมธานี นอกจากน้ี ผู้ขอจดทะเบยีนยังสามารถ
ขอหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนติิ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นธนาคาร (e-
Certification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 



๙๐ 

 

 ๓.๗.๒.๓ แนวทางที่ ๓ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ 
โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กระบวนการการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๓ นี้ มีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงาน ดังนี้ 

๑)  ประเด็นกฎหมาย  
(๑)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๐๖๔ ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมาตรา ๑๐๙๘ 
ประกอบกับ ๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้
ขอจดทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน 

(๒)  ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) 

ก)  ยกเลิกการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนที่จะต้อง
กระท าต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ข)  แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน  
(๑)  เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดย

ท าความตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก  

(๒)  ท าความตกลงกับธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเปิดช่องทางให้ผู้ขอจด
ทะเบียนสามารถช าระค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ผ่านการตัดวงเงินบัตรเครดิตได้ 

(๓)  ท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากร
แสตมป์ และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร 

(๔)  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัคร ระบบ Login ระบบสร้างค าขอจด
ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพ่ือให้แก้ไขค า
ขอ ระบบยืนยันค าขอ จดทะเบียน ระบบแจ้งจ านวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียม 
ระบบแจ้งผลการ จดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร 

(๕)  จัดท าระบบการออกหนังสือรับรอง ส าเนาเอกสาร และ
ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิมพ์ (print out) ได้ด้วยตนเอง 

  



๙๑ 

 

 

ตารางท่ี ๓.๙ แนวทางท่ี ๓ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าท่ี ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอ่ืน หมายเหต ุ
๑. ขอใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส ์
ขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้
ให้บริการ 
Certification 
Authority (CA) 
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
คน 

- - พรบ. ธุรกรรมฯ 
ม. ๒๖ 
 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์
(Digital Certification) จากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองความมีตัวตนของผู้ใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส-์(Certification 
Authority) 

๒. สมคัรใช้
บริการ 

กรรมการผู้ขอจด
ทะเบียนสมัครใช้บริการ
ทางเว็บไซต์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ
ขอใช้ระบบ พร้อมระบุ
รายละเอียดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และ
เลขท่ีบัตรประชาชน 

- พิจารณาตรวจสอบค าขอ และ
เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียนกับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง 

- รับสมัคร 

ระบบรับสมัคร พรบ. ธุรกรรมฯ 
ม. ๒๖ 
 

กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลบุคคล
และเลขท่ีบัตร
ประชาชน 

- กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า พร้อมระบรุายละเอยีดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขท่ีบัตรประชาชน 
ประกอบการสมัคร พร้อมระบุช่ือกรรมการผูม้ี
อ านาจในการท าธุรกรรมการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

- เมื่อนายทะเบียนไดร้ับค าขอแล้ว ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้อมลูและเลขท่ีบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หาก
เห็นว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร 

๓. Login Login ด้วยลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบ Login พรบ. ธุรกรรมฯ  
ม. ๒๖ 

- ผู้ขอจดทะเบยีน Login ด้วยลายมอืช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์



๙๒ 

 

 

ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าท่ี ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอ่ืน หมายเหต ุ
๔. เลือกประเภท

ค าขอจด
ทะเบียนและ
กรอกข้อมูล 

เลือกประเภทนิตบิุคคล
และประเภทค าขอจด
ทะเบียน กรอกข้อมูล
เพื่อขอจดทะเบียน 
พร้อมระบบขอหนังสือ
รับรองและส าเนาค าขอ
จดทะเบียน 

- ระบบสร้างค าขอจด
ทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส ์

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๒/๑ 

- - ผู้จดทะเบยีนเลือกประเภทนิติบคุคลและ
ประเภทค าขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูล
การจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ทั้งหมด ได้แก่ ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล์ เลขท่ีบัตรประชาชน และรายละเอยีด
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ภาพ
ของข้อมูลอื่นๆประกอบค าขอ เชน่ แผนที่ 
ไฟล์ตรายาง  

- หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและส าเนา
ค าขอจดทะเบียน ใหร้ะบุรายละเอียดเอกสาร
ที่ต้องการ และคลิ๊กส่งค าขอจดทะเบียน 

- ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอดงักล่าวว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อมตรวจสอบ
เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่า
ค าขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจง้ผู้ขอจด
ทะเบียนเพื่อแก้ไข  

๕. บันทึกและส่ง
ค าขอ 

บันทึกและส่งค าขอ - พิจารณาค าขอจดทะเบียน 
 

- ระบบบันทึกค าขอ
จดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบแจ้งกลับ
เพื่อให้แก้ไขค าขอ 

พรบ. ธุรกรรม  
ม. ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๒/๑, 
๑๔-๒๕ 

กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลบุคคล
และเลขท่ีบัตร
ประชาชน 

๖. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันค าขอ
จดทะเบียน
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
Login ด้วยลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
ยืนยันค าขอจดทะเบียน 
- ช าระค่าธรรมเนียม 

- รับช าระค่าธรรมเนยีม 
 

- ระบบยืนยันค าขอ
จดทะเบียน 

- ระบบแจ้งจ านวน
ค่าธรรมเนียม 

- ระบบแจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

 

พรบ. ธุรกรรม 
ม. ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๒/๑, 
๑๔-๒๕ 

ในส่วนของการช าระ
ค่าธรรมเนียม 
- ธนาคาร (ช าระ

ค่าธรรมเนียม) 
- กรมสรรพากร 

(อากรแสตมป์) 
 

- เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบยีนแจ้งจ านวน
ค่าธรรมเนียม 

- ผู้ที่เกี่ยวข้อง Login เข้าระบบดว้ยลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อยืนยันค าขอจดทะเบียน 

- ผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนยีม ซึ่งรวมถึง
ค่าอากรแสตมป์ โดยช าระผ่านทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทาง internet banking ช าระผ่านตู ้
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ขั้นตอน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าท่ี ระบบ IT กฎระเบียบ หน่วยงานอ่ืน หมายเหต ุ
ATM หรือผ่านทางการตัดวงเงินบัตรเครดิต 
และแจ้งกลับการช าระค่าธรรมเนยีมที่ระบบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๗. รับจดทะเบียน
และจัดส่ง
เอกสาร/ 

รับเอกสาร รับจดทะเบียนและจัดส่งเอกสาร 
ได้แก่ใบส าคัญ ใบเสร็จรับเงิน 
หนังสือรับรองหรือส าเนาค าขอ 
(หากมี)  

- ระบบแจ้งผลการ
จดทะเบียน 

- ระบบส่งเอกสาร 

- - - หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนช าระ
ค่าธรรมเนียมและและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนทั้งหมดได้ยืนยันค าขอจดทะเบียน
แล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและแจ้ง
ผลการจดทะเบียน 

- นายทะเบียนส่งใบส าคัญ ใบเสรจ็ รวมถึง
หนังสือรับรองและส าเนาเอกสาร (หากมี) ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ขอจดทะเบียน 
หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะ
ขอหนังสือรับรองหรือส าเนาเอกสาร ผู้ขอจด
ทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service 
ซึ่งผู้ขอจดทะเบยีนสามารถรบัเอกสารได้ทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่ว
ราชอาณาจักร หรือโดยพนักงานจดัส่งเอกสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express 
Service) ซึ่งให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 
นอกจากน้ี ผู้ขอจดทะเบยีนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นธนาคาร (e-
Certification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
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๓.๗.๓  ปัจจัยส าหรับการพิจารณาทางเลือกและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ 

จะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินงานตามแนวทางที่ ๑-๓ ข้างต้น มีความเข้มข้น
ของการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในกระบวนการการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทมาก
ขึ้นตามล าดับ ซึ่งการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าควรเป็นไปตามแนวทางใดและอย่างไรนั้น ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา คือ ควรใช้ แนว
ทางการลงลายมือชื่อแบบใด ระหว่างการใช้ username/password ตามมาตรา ๙ หรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า มีปัจจัยหลายประการที่จะต้องค านึง ดังนี้ 

๑) เป้าประสงค์ของโครงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนั้นคือ ผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด จึงเป็นที่คาดหวังของบุคคลดังกล่าวว่า ระบบการจดทะเบียนนี้ จะต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่าย 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง และไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป สามารถยื่นค าขอจด
ทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาเพ่ือจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินงาน ดังนั้น ถ้าหากผู้ขอจดทะเบียนเห็นว่า ระบบใช้ยากหรือมี
ข้อก าหนดหรือรายละเอียดที่ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องด าเนินการมากเกินไป ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกไม่
อยากใช้ช่องทางนี้ และใช้ช่องทางในปัจจุบันแทน ซึ่งจะไม่เป็นการสนับสนุนการใช้ระบบ และสุดท้าย
จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ 

๒) ภาระท่ีเกิดข้ึนต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
การปรับเปลี่ยนระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทนี้ จะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและจะต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยในด้านผู้ให้บริการ ซึ่ง
ก็คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น หากเป็นการใช้ระบบ username/password จะเป็นการสร้างความ
รับผิดชอบใหม่ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือออก 
username/password ซึ่งจะต้องเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ผลที่ตาม
คือ ภาระและความรับผิดชอบในการยืนยันตัวตนจะตกแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในทางตรงกันข้าม 
หากใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ต้องรับผิดชอบในการยืนยันตัวตน 
เนื่องจากความรับผิดชอบดังกล่าวจะตกแก่ผู้ให้บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ  Certification 
Authority นั้นเอง 

ในด้านของผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ username/password หรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมาเพ่ือท าเรื่องขอ username/password ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการ CA แต่การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและต้องรักษาสภาพทุกปี ในขณะที่ username/password ผู้ใช้บริการไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

๓) สภาพธุรกิจของไทยและความพร้อมของผู้ประกอบการ 
การน าเทคโนโลยีใดๆมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ ควรต้องค านึงถึงความ

พร้อม ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นๆของผู้ประกอบการ เพราะหากผู้ใช้ไม่เข้าใจการใช้
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ระบบและไม่เห็นความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยของรหัสส่วนบุคคลแล้ว อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการใช้ระบบต่อไปได้ และท้ายที่สุด การให้บริการจากระบบดังกล่าวจะไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

๔) เปรียบเทียบกับระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอ่ืน 
จากการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีการลงลายมือชื่อที่หน่วยราชการอ่ืนของ

ไทยน ามาใช้ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่จะก าหนดให้ใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคล เพ่ือการจัดส่งเอกสาร เช่น ใบขนสินค้า ใบก ากับภาษี 
เท่านั้น และสามารถท าในนามนิติบุคคลได้ เนื่องจากถือว่าได้มีนิติบุคคลเกิดขึ้นแล้ว โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวจะใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเอกสารหนึ่งในการรับสมัครขอ
ใช้บริการ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทแล้ว เห็นว่ามีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท จะเริ่มต้นที่กระบวนการ
จัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสภาพนิติบุคคลเกิดขึ้น จึงมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในของนามนิติบุคคลว่าจะสามารถกระท าได้หรือไม่ นอกจากนี้การจดทะเบียนห้ าง
หุ้นส่วน-บริษัทนั้น ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะผู้ขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ยังมี
ความเกี่ยวพันถึงบุคคลอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก โดยกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคคลคนนั้น ๆ 

๕) เปรียบเทียบกับระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่างประเทศ 

ประเทศนิวซีแลนด์หรือสิงคโปร์ ต่างใช้ username/password ในการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตน ซึ่งเป็นระบบแบบจดแจ้ง  (filing system) ทั้งสอง
ประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ท าให้สามารถตรวจสอบตัวตนได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และในกรณีของนิวซีแลนด์ 
จะเห็นได้ว่า กระบวนการการจดทะเบียนธุรกิจยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยผู้ขอจด
ทะเบียนยังคงต้องพิมพ์แบบฟอร์มการยอมรับ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อและจัดส่งให้ the 
Companies Office ทางแฟกซ์ หรือทางระบบออนไลน์ 

ในกรณีของหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งได้เปลี่ยนระบบการจดทะเบียนธุรกิจจาก
ระบบเอกสารมาเป็นระบบออนไลน์ เมื่อปี ๒๕๕๒ ถือเป็นการปฏิรูประบบการจดทะเบียนธุรกิจครั้ง
ใหญ่ โดยใช้ username/password ในการจดทะเบียนเช่นกัน แต่กระบวนการจดทะเบียนยังไม่เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดทุกขั้นตอน 

๖) ความปลอดภัย 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับและได้การรับรองจากกฎหมายว่า

เป็ นการลงลายมื อชื่ อที่ มี ความน่ า เชื่ อถื อและปลอดภั ยมากที่ สุ ด  เมื่ อ เที ยบกับการใช้ 
username/password แต่ไม่ว่าจะใช้การลงลายมือชื่อในรูปแบบใดก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของรหัสหรือ
ลายมือชื่อนั้น จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่ให้ผู้อื่นสามารถน าไปใช้ได้ 
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เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการ ประกอบกับเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอ านวยความสะดวก ไม่ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าระบบเดิม รวมถึงสภาพการท าธุรกิจในประเทศไทย ความพร้อม
ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ จึง
เห็นว่า ในระยะเริ่มแรก การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ (username/password) เป็นวิธีที่เหมาะสม
มากกว่า อย่างไรก็ตาม หากต่อไป ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความเข้าใจในการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และหน่วยงานรัฐได้พัฒนาระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความแพร่หลาย 
ทุกคนสามารถมีได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงหรือไม่มีเลย จึงอาจพัฒนาระบบเป็นการจดทะเบียนโดย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาประการหนึ่งคือ การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ยังไม่มี
หน่วยงานใดสามารถรับรองได้ว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ไม่เหมือนกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยงาน Certification Authority รับรอง จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานจะต้อง
พิจารณาโดยค านึงถึงรูปแบบธุรกรรมของตนเองว่ามีความส าคัญและต้องอาศัยความเข้มข้นของการ
รักษาความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ระบบการให้บริการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัทมีความเกี่ยวพันถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอีกเป็นจ านวนมาก 
โดยจะกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลคนนั้น การใช้เพียง  username/ 
password อย่างเดียว อาจไม่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพียงพอ และไม่สามารถที่จะยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องมีระบบอื่นเข้ามาเสริมเพ่ือให้มีความปลอดภัยในระดับสูง 
ผู้ศึกษาจึงเห็นตามที่น าเสนอในแนวทางเลือกที่ ๑ ว่า หากใช้ username/password แทนการลง
ลายมือชื่อแล้ว ก็ควรใช้รหัส One Time Password (OTP) เข้ามาเสริม ประกอบกับการก าหนดให้ผู้
ขอจดทะเบียนเดินทางมาส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพ่ือแสดงตน ดังนั้น ในส่วนของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการออก  username/password 
และรหัส OTP ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานและ มีระบบการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยที่
เหมาะสม 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ประกอบกับสภาพการการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย ความรู้ ความพร้อม และความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ไม่สามารถเริ่มต้นการใช้ระบบด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สมบูรณ์ในทันที จึงจ าเป็นพัฒนาระบบไปตามล าดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของ
ทุกภาคส่วน ผู้ศึกษาจึงเห็นควรพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น ๓ 
ระยะ ได้แก่ 

๑)  ระยะสั้น 
(๑) พัฒนาระบบให้เป็นรูปแบบตามแนวทางที่ ๑ โดยใช้ username/ 

password ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนของการลงลายมือชื่อแล้ว และจัดตั้ง
ระบบ/หน่วยงาน เพ่ือรับผิดชอบการออก username/password และรหัส OTP พร้อมพัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูล  

(๒) ลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบ 
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๒)  ระยะกลาง 
พัฒนารูปแบบการจดทะเบียนตามแนวทางที่  ๒  โดยใช้ลายมือชื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการพัฒนา
กระบวนการจดทะเบียนในรูปแบบดังกล่าว จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓)  ระยะยาว  
(๑) พัฒนาการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๓ เนื่องจากเป้าหมายสุดท้ายของ

การพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องอาศัยกระดาษ
เอกสารใดๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของผู้ประกอบการในเทคโนโลยีการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะน ามาใช้ในการจดทะเบียน หรือประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ รัฐบาลจึงควรเร่งผลักดันให้มีการออกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ประชาชนทุกคนส าหรับการท าธุรกรรมกับภาครัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายใน
จ านวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือให้การท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย 
สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government 

นอกจากนี้ ระบบการจดทะเบียนธุรกิจของไทยในปัจจุบันยังคงมีข้อจ ากัดในหลาย
ประเด็นที่ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจได้มากเท่าที่ควร ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ในระยะยาว 
ควรแก้ไขและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนในประเด็นต่าง ดังนี้ 

๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่า
ด้วยหุ้นส่วนและบริษัทในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้บริษัทจ ากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ 
(ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป) โดยแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ มาตรา ๑๐๙๗ 
รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ วิธีจัดการบริษัทจ ากัด เพ่ือก าหนดบทยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติ
ทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวด้วยความสัมพันธ์ภายในของบริษัทและวิธีการจัดการบริษัทซึ่งโดยสภาพจะต้อง
เป็นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคน มาใช้บังคับกับกรณีท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว 

แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดจะต้อง
มีบุคคลมาเข้าร่วมกันตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปจึงจะจัดตั้งเป็นบริษัทได้ ซึ่งข้อก าหนดที่ให้มีผู้เริ่มก่อการ
จ านวนอย่างน้อย ๗ คนตามกฎหมายเก่านั้น สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายบริษัทของ
อังกฤษ (The Companies Act of ๑๘๖๒) มาตรา ๖ ตั้งแต่ครั้งที่ประเทศไทยร่างประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

 ในปัจจุบันการจัดตั้งบริษัทจ ากัดจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปมา
เข้าร่วมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นบริษัท ซึ่งในทางปฏิบัติของนายทะเบียนมักพบว่า มีบริษัทจ านวนมากที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนที่แท้จริงเพียงคนเดียว แต่เมื่อกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดตั้ง
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ขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป จึงจ าเป็นต้องหาบุคคลอ่ืนอีกสองคนเข้ามาร่วมจัดตั้งด้วย ใน
ลักษณะของตัวแทนหรือที่เรียกกันว่า “นอมินี” โดยบุคคลอ่ืนอีกทั้งสองคนนั้นมิได้มีเจตนาที่จะเข้า
ร่วมลงทุนเพ่ือแบ่งผลก าไรที่บริษัทท ามาหาได้ด้วยแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ยืมใช้ชื่อเพ่ือร่วมจัดตั้ง
ให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น และในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นที่ไปแอบอ้างใช้ชื่อ
บุคคลอ่ืนมาร่วมจัดตั้งโดยบุคคลดังกล่าวมิได้ร่วมรู้เห็นด้วยแต่อย่างใด อันมีลักษณะเป็นการกระท า
ความผิดอาญา จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ข้อก าหนดเรื่องจ านวนคนที่จะร่วมจัดตั้ง
บริษัทดังกล่าวนั้น ไม่สามารถก่อให้เกิดผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ในหลายกรณี แต่กลับ
ส่งผลในทางตรงกันข้ามท่ีก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของเอกชน นอกจากนี้ 
หากอนุญาตให้บริษัทจ ากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ ก็จะเป็นการสนับสนุน
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีก
ทั้งเป็นช่วยลดปัญหา “นอมินี” ที่ผู้ถือหุ้นคนไทยมิใช่ผู้ลงทุนหรือเจ้าของเงินทุนที่แท้จริง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขหลักเกณฑ์ของกฎหมายในเรื่องนี้ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ได้ เช่น 

กรณีแรก ในแง่ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและ
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว 

- หากกรรมการตัดสินใจในทางธุรกิจผิดพลาด กระท าการในทางที่ไม่
เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท หรือกระท าการนอกเหนือของอ านาจที่ได้รับมอบหมาย อาจเกิดปัญหา
ว่ากรรมการคนดังกล่าวในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถให้สัตยาบันการกระท าที่ตนมีส่วนได้เสียโดยตรงได้
หรือไม ่

- โดยทั่วไป ทรัพย์สินของบริษัทแยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของ
กรรมการและผู้ถือหุ้น แต่ในกรณีของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการคนเดียวกัน กรรมการอาจใช้
ทรัพย์สินของบริษัทราวกับเป็นทรัพย์สินของตนจนไม่อาจแยกได้ว่าส่วนใดคือทรัพย์สินของบริษัทและ
ส่วนใดคือทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการ กรณีนี้อาจเกิดปัญหาหากกรรมการหรือบริษัทถูกฟ้อง
ล้มละลาย ซึ่งมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายก าหนดว่าสิ่งของที่อยู่ในครอบครองหรือใน
อ านาจสั่งการของลูกหนี้กรรมการโดยพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าลูกหนี้เป็นเจ้าของให้สันนิษฐานว่าเป็น
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ในกรณีนี้ ทรัพย์สินบางส่วนของกรรมการหรือของบริษัทอาจต้องด้วยข้อ
สันนิษฐานดังกล่าวและอาจถูกรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกฟ้องล้มละลาย 

กรณีท่ีสอง ในแง่ความสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก 
- ปัญหาหลั กที่ เ กิ ดขึ้ นคื อ  ในกรณีที่ ก ร รมการท า ธุ รกรรมกับ

บุคคลภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายนอกและกรรมการจะเป็นเช่นไรและกรรมการต้อง
รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวหรือไม่ หากบุคคลภายนอกไม่รู้ว่ากรรมการกระท าการในฐานะของผู้แทน
บริษัท อาจมองได้ว่ากรรมการเป็นตัวแทนที่ไม่เปิดเผยชื่อ และกรรมการจ าต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
ต่อบุคคลภายนอก 
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- หากพิสูจน์ได้ว่าการจัดตั้งบริษัทนั้นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือฉ้อฉล
หรือเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นหลุดพ้นจากความรับผิด บุคคลภายนอกจะใช้หลักเลิกม่าน (piercing the 
corporate veil) เพ่ือดึงให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวจริงหรือผู้ถือหุ้นต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้หรือไม่ 

(๒) ยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ  
โดยแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๙ โดยการตัด

ข้อความ “และลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองด้วยสองคน” ตอนท้ายของมาตรา
ดังกล่าวออก 

ข้อความตอนท้ายของมาตรา ๑๐๙๙ ดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์เพ่ือให้มี
บุคคลอ่ืนอีกสองคนมารับรองเป็นพยานว่าผู้เริ่มก่อการทั้งหมดที่มาเข้าร่วมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นบริษัท
จ ากัด ได้ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิจริง หากมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทไปสู่การจดทะเบียนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ความจ าเป็นที่จะต้องให้พยาน
ลงชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนย่อมหมดไป เนื่องจากเมื่อมีการจดทะเบียนผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การลงลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนในหนังสือบริคณห์สนธิจะต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการลงลายมือชื่อไปใช้วิธีการลงลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๖ แทน ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของลายมือชื่อได้ และเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อและรับรองว่าข้อความใน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตนเอง ทั้งนี้ การแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมิได้มี
เจตนารมณ์ให้ครอบคลุมไปถึงการรับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อความที่ปรากฏในหนังสือ
บริคณห์สนธินั้นด้วยแต่อย่างใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีบุคคลอ่ืนอีกสองคน
มาเป็นพยานรับรองว่าผู้เริ่มก่อการทั้งหมดที่มาเข้าร่วมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด ได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิจริงเท่านั้น  

(๓) การยกเลิกการท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน 
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒๐ ก าหนดให้ผู้มี

ส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สามารถขอให้นายทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้ก็ได้ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว และ
ก าหนดให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ตามมาตรา 
๑๐๗๘ และมาตรา ๑๑๑๑ ซึ่งใบส าคัญนี้มีไว้เพ่ือยืนยันว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวได้จด
ทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียน
สามารถ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันความมีตัวตนของ
นิติบุคคลนั้นได้อยู่แล้ว จึงเห็นว่า สามารถยกเลิกการท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนได้ เนื่องจากไม่
มีความจ าเป็นต้องออกใบส าคัญให้อีกต่อไป 

(๔) การยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 

ด้วยมาตรา ๑๐๑๖ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดว่า 
การจดทะเบียนนั้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งส านักงานแห่งใหญ่ท ากิจการอยู่ ณ ต าบลใดในพระ
ราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนส าหรับต าบลนั้น และการแก้ไขข้อความที่ได้จด
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ทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใดอันบทบัญญัติ
แผนกนี้บังคับหรืออนุญาตให้จดทะเบียนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น บทบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการจ าต้องยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในพ้ืนที่
จังหวัดทีส่ านักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการตั้งอยู่ ซึ่งโดยบทบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมไปถึงระบบ
การตรวจค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทในพ้ืนที่จังหวัดที่ส านักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการตั้งอยู่จะต้องเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นๆ บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ท าให้ไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนข้ามเขต
จังหวัดได้  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถขอ
จดทะเบียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดใดก็ได้ ซึ่งจะช่วยกระจายจ านวนค าขอจดทะเบียนในจังหวัดต่างๆ เป็น
การลดภาระของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดที่มีปริมาณค าขอเป็นจ านวนมาก 
รวมถึงจะช่วยลดภาระส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดอ่ืนๆนอกเหนือจากในเขต
กรุงเทพฯ ในการตรวจค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน หรือค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -
บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต เนื่องจากส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดอ่ืนๆ ไม่
เพียงมีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการรับจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการ
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย จึงเห็นควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว 

๒) การพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง 
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในปัจจุบันของไทยยังเป็นระบบ จด

ทะเบียน ซึ่งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อันอาจเนื่องมาจากการลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของไทยที่ยังไม่โปร่งใส และต้องการตรวจสอบให้การจัดตั้งนิติบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือภาครัฐเองมีความพร้อม ก็
สามารถพัฒนาให้เป็นระบบแบบจดแจ้งได้ เพ่ือความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ 
เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ 

๓) การจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะ 
ในอนาคต เมื่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน ามาใช้ในการท าธุรกรรมอย่าง

แพร่หลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมภาครัฐและเอกชน ก็ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในลักษณะ 
Notary Public๓๕ เป็นผู้รับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้การ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์มี
ความปลอดภัย สามารถยืนยันตัวตนของผู้ขอจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถใช้กับการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานรัฐอ่ืนต่อไปได้ หรือหากยังไม่สามารถพัฒนาได้ไปถึงขั้นการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางในลักษณะดังกล่าวได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาท าหน้าที่เป็น  
Registration Authority (RA) กล่าวคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะท าหน้าที่รับเรื่องการร้องขอ

                                                 
๓๕ Notary Public คืออะไร ? Notary Public คือใครและมีหน้าที่ท าอะไร ?, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒, ๒ มิถุนายน 

๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://notarypublicthailand.wordpress.com/. 

http://www.suwatlaw.com/
http://www.suwatlaw.com/


๑๐๑ 
 

 

ใบรับรองดิจิตอล และพิจารณาหลักฐานประกอบที่จ าเป็น รวมถึงตรวจสอบหลักฐานตัวตน และ
ข้อมูลที่เก่ียวพันกับผู้ร้องขอ ก่อนที่ CA จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้๓๖ 

 
๓.๘  ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อติดขัด
ของระบบการจดทะเบียนในปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ดังนี้  

 
ตารางท่ี ๓.๑๐ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประโยชน์ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย(ต่อปี) 
ประโยชน์ในรูปตัวเงิน 

ก) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่๓๗ 
๑. ค่ากระดาษ - กระดาษ ๑ รีม (๕๐๐ แผ่น) = ๑๐๐ บาท ราคาแผ่นละ 

๐.๒ บาท 
- เอกสารค าขอจดทะเบียน อย่างน้อย ๑๕ แผ่น รวมเป็น
เงิน ๓ บาท/ราย (๐.๒*๑๕ = ๓) 

- มีค าขอจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเฉลี่ยในแต่ละปี 
๒๐๕,๐๐๐ ราย ดังนั้น รวมค่ากระดาษทั้งสิ้น เป็นเงิน 
๖๑๕,๐๐๐ บาท/ปี (๓*๒๐๕,๐๐๐ = ๖๑๕,๐๐๐ บาท)  

๖๑๕,๐๐๐ 

๒. ค่าหมึกพิมพ์ - ตลับละ ๓,๐๐๐ พิมพ์ได้ ๑๐,๐๐๐ หน้า 
- เอกสารค าขอจดทะเบียน อย่างน้อย ๑๖ หน้า = ชุดละ 
๔.๘ บาท 

- มีค าขอจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเฉลี่ยในแต่ละปี 
๒๐๕,๐๐๐ ราย ดังนั้น ค่าหมึกพิมพ์ทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน  

๔.๘*๒๐๕,๐๐๐ = ๙๘๔,๐๐๐ บาท/ปี 

๙๘๔,๐๐๐ 

๓ ค่าเดินทาง - ๒๕๐ บาท/คน 
- มีค าขอจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเฉลี่ ย ในแต่ละปี 
๒๐๕,๐๐๐ ราย ค่าเดินทางทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน ๒๕๐*
๒๐๕,๐๐๐= ๕๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี 

๕๑,๒๕๐,๐๐๐ 

๔. ค่าเช่าสถานที่เก็บ
แฟ้มนิติบุคคล 

ในเขตกรุงเทพฯ 
- ๘๕,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
ในเขตจังหวัดอ่ืน 
- ๑๐๐๐๐ บาท/เดือน/จังหวัด หรือ ๑๒๐,๐๐๐บาท/ปี/

๑๐,๐๒๐,๐๐๐ 

                                                 
๓๖

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ใบรับรองดิจิตอล, ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/techno2/hotit/certificate/cer13.htm 

๓๗ ค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณการ 



๑๐๒ 
 

 

ประโยชน์ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย(ต่อปี) 
จังหวัด 

- รวม ๗๕ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 
๕. ค่าแฟ้มเก็บค าขอ

จดทะ เบี ยนนิ ติ
บุคคลตั้งใหม ่

- แฟ้มละ ๖๕ บาท 
- มีค าขอนิติบุคคลจัดตั้งใหม่โดยเฉลี่ยในแต่ละปี ๖๕,๐๐๐ 
ราย ดังนั้น ค่าแฟ้มทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๖๕*๖๕,๐๐๐ = 
๔,๒๒๕,๐๐๐ บาท/ปี 

๔,๒๒๕,๐๐๐ 

ข) ค่าเสียเวลา 
ด้านเวลา (สมมุติฐาน
รายได้ ๓๐๐ บาท/
วัน (๘ ชม.)) 

- เวลาในการเดินทาง ๑.๕ ชม.= ๕๖.๒๕ บาท 
- เวลารอคิว ๓๐ นาท=ี ๘.๗๕ บาท 
- เวลาในการจดทะเบียน ๖๐ นาที =๓๗.๕๐ บาท 
- ดังนั้น ในการจดทะเบียนแต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ ๓ 
ชม. และซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าเสียเวลา) ๑๐๒.๕ บาท/
คน 

- มีค าขอจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเฉลี่ ย ในแต่ละปี 
๒๐๕,๐๐๐ ราย ค่าเสียเวลาทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน 

 ๑๐๒.๕*๒๐๕,๐๐๐=๒๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท/ปี 
 

๒๑,๐๑๒,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๘๘,๑๐๖,๐๐๐ 
ประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน 

ค) จ านวนการจด
ทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัท
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น  

เนื่องจากเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ
การจดทะเบียนนิติบุคคล ท าให้การให้บริการเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ส่งผลให้ผู้ขอ
จดทะเบียนใช้ช่องทางดังกล่าวมากขึ้น 

 

ง) จ านวนนิติบุคคลที่
เพ่ิมข้ึน 

ด้วยการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว การเริ่มต้นธุรกิจ
จึงเป็นเรื่องง่าย (Ease of Doing Business) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพิ่มมากข้ึน 

 

จ) ประโยชน์ต่อ
ภาพลักษณ์การ
ให้บริการ 

 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร 
- คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเจ้าหน้าที่ 
- คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน 
- ความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

สาธารณะ 

 



๑๐๓ 
 

 

ประโยชน์ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย(ต่อปี) 
ฉ) ประโยชน์ด้าน

การค้าการลงทุน 
และเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

- เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ประชาชน 
- การค้าการลงทุนก้าวหน้า ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 

 
จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นส่งผลต่อกันอย่างเป็นลูกโซ่และรอบด้าน ในด้าน

ค่าใช้จ่าย ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เคยมีไปถึง
กว่า ๘๘ ล้านบาทต่อปี โดยผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเวลา 
ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการด าเนินงาน รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในส่วน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ให้บริการ จะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ระบบจดทะเบียนมีความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์การให้บริการและความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมถึงช่วยลดจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่และเครื่องใช้ส านักงาน
ในการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล นอกจากนี้ ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดย
จะท าให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น จึงเป็นแรงสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การลงทุน ประโยชน์
ทางด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง 
ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ เป็นการรองรับการประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน ถือเป็นมาตรการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC ที่ก าลังจะมาถึงในปี 
๒๕๕๘ นี้ต่อไป 

และเมื่อกระบวนการหรือขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทได้รับการปรับปรุงให้
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลให้มีช่องทางส าหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัทที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมอีก ๑ ช่องทาง ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและประทับใจ ผู้ให้บริการ
จะได้รับค าชมเชย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และเป็นการยกระดับการ
ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอดคล้องกับแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๒ และส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA โดยเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของ
องค์กร โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาประกอบเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวคิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ  
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลเป็นการสนับสนุนแนวคิดองค์การเสมือนจริง โดยค านึงถึง
ความส าคัญของการพิสูจน์ตัวบุคคล และความเสมอภาคในการรับบริการของประชาชน  ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นไปตามแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  

 



๑๐๔ 
 

 

๓.๙  มาตรการเตรียมความพร้อม และการสร้างความรู้และความเข้าใจ 
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลความเปลี่ยนแปลงต่อ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการ โดยระบบดังกล่าวถือเป็นสิ่งใหม่ซึ่ง
ผู้รับบริการอาจยังไม่มีความเข้าใจในการใช้ระบบได้เพียงพอ ในส่วนของผู้ให้บริการ ก็จ าเป็นต้อง
ปรับตัวและเรียนรู้ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมที่จะตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย
ของประชาชนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะมาตรการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

๓.๙.๑  ผู้รับบริการ 
๑) ศึกษาวิธีการใช้ระบบอย่างละเอียดก่อนใช้บริการ 
๒) ควรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจและการประกอบธุรกรรม 
๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องสแกนเนอร์ 

๓.๙.๒  ผู้ให้บริการ 
๑)  ด้านการพัฒนาระบบ 

(๑) เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนาน 

(๒) จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการจดทะเบียนทาง
ออนไลน์  

๒)  การเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ 
(๑) จัดเตรียมโครงการอบรมการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ โดยมอบหมายให้ส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทในแต่ละจังหวัด จัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

(๒) ท าสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ เป็นต้น เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ระบบ 

(๓) จัดท าคู่มือการใช้ระบบ ทั้งในรูปเล่ม และน าลงในเว็บไซต์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

(๔) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ระบบ 
โดยอาจเป็นการจัดอบรม และแนะแนวค าถาม-ค าตอบ เพ่ือให้สามารถชี้แจงและตอบข้อสงสัยแก่
ผู้ประกอบการได้ 

 



 

 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
ในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าจ าต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งในด้านหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบให้
ง่ายต่อการใช้ หลักการเน้นประโยชน์และความคุ้มค่า หลักความโปร่งใสและการบูรณาการเชื่อมโยง 
ความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมและการประกอบธุรกิจของประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดในการยกระดับการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวเพ่ือสามารถให้บริการทางออนไลน์ได้ มีประเด็นต้องพิจารณา
หลายประการ ทั้งประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ วิธีการลงลายมือชื่อ ตราประทับ อากรแสตมป์ และประเด็นอ่ืนๆอันเกี่ยวข้องการออกแบบ
กระบวนงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมี
ลายมือชื่อส าหรับการจดทะเบียนหรือไม่ และการยอมรับและผูกพันในข้อมูลการจดทะเบียน การ
ยืนยันตัวตน การส่งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม การส่ง
ใบส าคัญและใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์และส าเนาค าขอจดทะเบียน 

 ในประเด็นข้อกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มีบทบัญญัติที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนไปสู่การจดทะเบียนโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครอบคลุมแล้ว แต่อาจมีบทบัญญัติกฎหมายบางประเด็นเกี่ยวกับการ จด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทบางส่วนที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมควรที่จะท าการแก้ไขปรับปรุง ประกอบกับรูปแบบระบบและขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องก่อให้เกิดความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ขอจด
ทะเบียน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ๓ ทาง ดังนี้ 

๔.๑.๑ กระบวนการจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  

แนวทางนี้ ได้น าการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ (การใช้ username/password) 
มาใช้ โดยมีกระบวนการขั้นตอนการจดทะเบียน คือ  

๑) กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเดินทางมาส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อ (๑) 
แสดงตน (๒) ยื่นค าขอใช้ระบบ และขอ username/password โดยระบุชื่อกรรมการที่มีอ านาจใน
การ ท าธุรกรรมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอใช้ระบบแล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูลและเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง หากเห็น



๑๐๖ 

 

ว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จะรับสมัครและมอบ  username/password ส าหรับกรรมการผู้มี
อ านาจทุกคน 

๒) ผู้ขอจดทะเบียน Login เข้าระบบด้วย username/password ที่ได้รับ โดย
เมื่อ Login แล้ว ระบบจะแจ้งรหัส One Time Password (OTP) ไปยังมือถือ หรือ email ตามที่ได้
แจ้งไว้ และให้ผู้ขอจดทะเบียนกรอกรหัส OTP อีกครั้งหนึ่ง 

๓) ผู้ขอจดทะเบียนเลือกประเภทนิติบุคคลและประเภทค าขอจดทะเบียน พร้อม
กรอกข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล์ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆประกอบค าขอ เช่น แผน
ที่ ไฟล์ตรายาง หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและส าเนาค าขอจดทะเบียน ให้ระบุ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องการ และคลิ้กส่งค าขอจดทะเบียน 

ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อม
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าค าขอ
จดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไข 

๔) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้อง ให้นาย
ทะเบียนแจ้งจ านวนค่าธรรมเนียมและน าข้อมูลค าขอจดทะเบียน พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคน จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ๑ และจัดส่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทางอีเมล์  

 ให้ผู้ขอจดทะเบียนน าแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลง
ลายมือชื่อ และจัดส่งกลับมาให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบภาพ  (image) พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าอากรแสตมป์ โดยช าระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร  ทาง internet 
banking หรือช าระผ่านตู้ ATM และแจ้งกลับการช าระค่าธรรมเนียมที่ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

๕) หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมและจัดส่งแบบ
พิมพ์ ลงลายมือชื่อดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและแจ้งผลการจดทะเบียน 

ให้นายทะเบียนส่งใบส าคัญและใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองและส า เนา
เอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอ
หนังสือรับรองหรือส าเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจด
ทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification) 
ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

                                                 
๑ แบบพิมพ์ลงลายมือช่ือ จะมรีายละเอียด ดังนี ้

 (๑) ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ อีเมล และเลขท่ีบัตรประชาชน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 (๒) ลายมือช่ือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
 (๓) ข้อความผูกพันต่อข้อมูลและการขอจดทะเบยีน เพื่อเป็นหลักฐานว่าบุคคลเหล่านีม้ีความประสงคเ์ข้าร่วมกัน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  



๑๐๗ 

 

หากการปฏิบัติตามแนวทางนี้  มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งกระบวนงานการจดทะเบียน ดังนี้ 

๑) ประเด็นกฎหมาย  
(๑)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ 
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้ขอจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน 

(๒)  ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) 

ก) ยกเลิกการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนที่จะต้องกระท าต่อหน้า
นายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ข) เพ่ิมเติมแบบพิมพ์ที่ใช้ส าหรับการขึ้นทะเบียนหรือการแสดงตัวเพ่ือ
ขอรับ username/password ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือใช้ส าหรับ Login เข้าสู่
ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  

ค) แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพ่ิมเติมแบบ
พิมพ์บางอย่าง ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อรวม 
ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ท่ีจะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจดทะเบียนนั้น 

๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน  
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยท าความ

ตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
นั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก  

(๒)  ท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ และ
การจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร 

(๓)  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครและสร้างรหัส username/password ระบบ 
Login ระบบสร้างและส่งรหัสผ่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว (OTP) ระบบสร้างค าขอจดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพ่ือให้แก้ไขค าขอ ระบบ
จัดท าแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งจ านวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียม ระบบ
แจ้งผลการจดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร 



๑๐๘ 

 

๔.๑.๒ กระบวนการจดทะเบียนโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางนี้ ได้น าการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๒๖ (การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
มาใช้ โดยก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอน
การจดทะเบียน คือ 

๑) กรรมการผู้ขอจดทะเบียนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certification) 
จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองความมีตัวตนของผู้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-(Certificate 
Authority 

๒) ผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่ วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุรายละเอียดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่บัตรประชาชน ประกอบการสมัคร พร้อมระบุชื่อกรรมการผู้มีอ านาจในการ
ท าธุรกรรมการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเลขที่บัตร
ประชาชนของกรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หากเห็น
ว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร 

๓) ผู้ขอจดทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ผู้จดทะเบียนเลือกประเภทนิติบุคคลและประเภทค าขอจดทะเบียน พร้อม

กรอกข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล์ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูลอ่ืนๆประกอบค าขอ เช่น แผนที่ ไฟล์
ตรายาง หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและส าเนาค าขอจดทะเบียน ให้ระบุ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องการ และคลิ๊กส่งค าขอจดทะเบียน 

ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อม
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าค าขอ
จดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไข 

๕) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้อง ให้นาย
ทะเบียนแจ้งจ านวนค่าธรรมเนียมและน าข้อมูลค าขอจดทะเบียน พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคน จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ และจัดส่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทางอีเมล์  

ให้ผู้ขอจดทะเบียนน าแบบพิมพ์ลงลายมือไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงลายมือ
ชื่อ และจัดส่งกลับมาให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบภาพ (image) พร้อมช าระค่าธรรมเนียม ซึ่ง
รวมถึงค่าอากรแสตมป์ โดยช าระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง internet banking หรือช าระผ่านตู้ 
ATM และแจ้งกลับการช าระค่าธรรมเนียมที่ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๖) หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมและจัดส่งแบบ
พิมพ์ ลงลายมือชื่อดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและแจ้งผลการจดทะเบียน 

ให้นายทะเบียนส่งใบส าคัญและใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองและส าเนา
เอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอ



๑๐๙ 

 

หนังสือรับรองหรือส าเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจด
ทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบี ยนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification) 
ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

การด าเนินการตามแนวทางนี้ จะเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนงาน ดังนี้ 

๑) ประเด็นกฎหมาย  
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ 
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้ขอจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน 

(๒)  ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) 

ก) ยกเลิกการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนที่จะต้องกระท าต่อหน้า
นายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ข) แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพ่ิมเติมแบบ
พิมพ์บางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อรวม 
ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ท่ีจะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในค าขอจดทะเบียนนั้น 

๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน  
(๑)  เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยท าความ

ตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
นั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก  

(๒)  ท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ และ
การจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร 

(๓)  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครเพ่ือใช้บริการ ระบบ Login ระบบสร้างค าขอ
จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งเพ่ือให้แก้ไขค าขอ 
ระบบจัดท าแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งผลการจดทะเบียน 
และระบบ ส่งเอกสาร 



๑๑๐ 

 

๔.๑.๓ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางนี้ เป็นการน าการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ มาใช้
เช่นเดียวกับแนวทางที่ ๒ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการ
ขั้นตอนการ จดทะเบียน คือ 

๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certification) จาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองความมีตัวตนของผู้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Certification 
Authority) 

๒) กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุรายละเอียดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่บัตรประชาชน ประกอบการสมัคร พร้อมระบุชื่อกรรมการผู้มีอ านาจในการ
ท าธุรกรรมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเลขที่บัตร
ประชาชนของกรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หากเห็น
ว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร 

๓) ผู้ขอจดทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ผู้จดทะเบียนเลือกประเภทนิติบุคคลและประเภทค าขอจดทะเบียน พร้อม

กรอกข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล์ เลขที่บัตรประชาชน และรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูล
อ่ืนๆประกอบค าขอ เช่น แผนที่ ไฟล์ตรายาง หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและส าเนาค าขอจด
ทะเบียน ให้ระบุรายละเอียดเอกสารที่ต้องการ และคลิ๊กส่งค าขอจดทะเบียน 

ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อม
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าค าขอ
จดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไข 

๕) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบียน
แจ้งจ านวนค่าธรรมเนียม และให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง Login เข้าระบบด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ยืนยัน ค าขอจดทะเบียน 

ผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าอากรแสตมป์ โดยช าระผ่าน
ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง internet banking ช าระผ่านตู้ ATM หรือผ่านทางการตัดวงเงินบัตร
เครดิต และแจ้งกลับการช าระค่าธรรมเนียมที่ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๖) หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมและและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมดได้ยืนยันค าขอจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
แจ้งผลการจดทะเบียน 

ให้นายทะเบียนส่งใบส าคัญ ใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองและส าเนาเอกสาร 
(หากมี) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขอจดทะเบียน หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอ
หนังสือรับรองหรือส าเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจด



๑๑๑ 

 

ทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification) 
ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

การด าเนินการตามแนวทางนี้ จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนงาน ดังนี้ 

๑) ประเด็นกฎหมาย  
(๑)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ 
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจ ากัด ให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้ขอจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน 

(๒)  ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒-๖) 

ก)  ยกเลิกการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนที่จะต้องกระท าต่อหน้า
นายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ข) แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน  
(๑)  เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยท าความ

ตกลงเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
นั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก  

(๒)  ท าความตกลงกับธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเปิดช่องทางให้ผู้ขอจดทะเบียน
สามารถช าระค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ผ่านการตัดวงเงินบัตรเครดิตได้ 

(๓)  ท าความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ และ
การจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร 

(๔)  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัคร ระบบ Login ระบบสร้างค าขอจดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพ่ือให้แก้ไขค าขอ ระบบ
ยืนยันค าขอจดทะเบียน ระบบแจ้งจ านวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียม ระบบแจ้ง
ผลการจดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร 

(๕)  จัดท าระบบการออกหนังสือรับรอง ส าเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงินใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิมพ์ (print out) ได้ด้วยตนเอง 



๑๑๒ 

 

๔.๒  ข้อเสนอแนะ 
๔.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๔.๒.๑.๑ แนวทางที่เหมาะสมส าหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑) การลงลายมือชื่อ 
ในการพิจารณาว่า แนวทางการลงลายมือชื่อใดที่เป็นแนวทางที่

เหมาะสมและดีที่สุดส าหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัทนั้นระหว่างการลงลายมือชื่อตาม
มาตรา ๙ (username/password) หรือมาตรา ๒๖ (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีปัจจัยที่ควรค านึง ได้แก่ เป้าประสงค์ของโครงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ภาระที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ความปลอดภัย 
สภาพธุรกิจของไทยและความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอ่ืน และระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ของต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาเป้าหมายของการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอ านวยความสะดวก ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าระบบ
เดิม ประกอบกับสภาพการท าธุรกิจในประเทศไทย ความพร้อมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่
มีความเข้าใจในเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ จึงเห็นว่า ในระยะแรก การลงลายมือชื่อ
ตามมาตรา ๙ (username/password) เป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่า และหากต่อไป ผู้ประกอบการมี
ความพร้อมและความเข้าใจในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และหน่วยงานรัฐได้พัฒนา
ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความแพร่หลาย ทุกคนสามารถมีได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงหรือไม่
มีเลย จึงพัฒนาระบบเป็นการจดทะเบียนโดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ ต่อไป 

๒) การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
เพ่ือให้ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถยืนยันความมีตัวตนของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรน าข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองมาใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตน ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ดังกล่าวไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้น ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรท าความตกลงกับกรมการปกครอง 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทแบบ real time โดยตรวจสอบจาก
เลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก เช่นเดียวกับต่างประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ท าให้
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและ
ปลอดภัย 

๓) การท าความตกลงเก่ียวกับอากรแสตมป์กับกรมสรรพากร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรท าความความตกลงกับกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ และการจัดส่งเงินค่าอากรให้กรมสรรพากร โดยค่าอากรแสตมป์นี้ 
สามารถรวมไปกับค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๘ 
วรรคสอง ได้บัญญัติรองรับไว้แล้วว่า หากได้มีการช าระเงินแทนหรือด าเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทาง



๑๑๓ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศก าหนด ให้ถือว่า
เอกสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว  

๔) การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ระบบจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่าวิธีการหนึ่งคือการลดค่าธรรมเนียม โดยคาดว่าวิธีการ
ดังกล่าวจะท าให้ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยม สามารถลด
ค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เดิมต้องเสียไปหากจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในรูปแบบปัจจุบัน 

๕) เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เนื่ อ ง จ ากระบบการจดทะ เบี ยนห้ า งหุ้ น ส่ วน -บริ ษั ททา ง
อิเล็กทรอนิกส์ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการการจดทะเบียน 
ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะมาใช้บริการหรือทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงควรจัดให้มีมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดโครงการอบรมการใช้ระบบการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ หรือจัดท าคู่มือการใช้
ระบบทั้งในรูปเล่มและน าลงในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นาย
ทะเบียนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระบบด้วยเช่นกัน โดยอาจเป็นการจัดอบรม และแนะแนว
ค าถาม-ค าตอบ เพ่ือให้สามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อผู้ประกอบการได้ 

๔.๒.๑.๒ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-
บริษัทของไทย 

๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ 
๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท ใน ๓ ประเด็น ได้แก ่

(๑) อนุญาตให้บริษัทจ ากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคน
เดียวได้ (ตั้งแต่หนึ่งคนข้ึนไป) เนื่องจากในทางปฏิบัติมักพบว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมีบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้ลงทุนที่แท้จริงเพียงคนเดียว แต่เมื่อกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดตั้งข้ึนโดยมีบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้น
ไป จึงจ าเป็นต้องหาบุคคลอ่ืนอีกสองคนเข้ามาร่วมจัดตั้งด้วย ในลักษณะของตัวแทนหรือ “นอมินี” 
โดยบุคคลอ่ืนทั้งสองคนนั้นมิได้มีเจตนาที่จะเข้าร่วมลงทุนเพ่ือแบ่งผลก าไรที่บริษัทมาหาได้ด้วย เป็น
เพียงการให้ยืมใช้ชื่อเพ่ือร่วมจัดตั้งให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น และในบางกรณีอาจ
รุนแรงถึงขั้นที่ไปแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอ่ืนมาร่วมจัดตั้งโดยบุคคลดังกล่าวมิได้ร่วมรู้เห็นด้วยแต่อย่างใด 
อันมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดอาญา จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ข้อก าหนดเรื่อง
จ านวนคนที่จะร่วมจัดตั้งบริษัทดังกล่าวนั้น ไม่สามารถก่อให้เกิดผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายได้
ในหลายกรณี แต่กลับส่งผลในทางตรงกันข้ามที่ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ
ของเอกชน นอกจากนี้ หากอนุญาตให้บริษัทจ ากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ ก็จะ



๑๑๔ 

 

เป็นการสนับสนุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ อีกทั้งเป็นช่วยลดปัญหา “นอมินี” ที่ผู้ถือหุ้นคนไทยมิใช่ผู้ลงทุนหรือเจ้าของเงินทุนที่
แท้จริง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน 

(๒)  ยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ 
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๙ โดยการตัดข้อความ “และลายมือชื่อทั้งปวง
นั้นให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองด้วยสองคน” ตอนท้ายของมาตราดังกล่าวออก เนื่องจากเมื่อมีการ
จดทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การลงลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนในหนังสือ
บริคณห์สนธิจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการลงลายมือชื่อไปใช้วิธีการลงลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๖ แทน วิธีการดังกล่าวจึงสามารถระบุตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อได้ และเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อและรับรองว่า
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตนเอง จึงไม่จ าเป็นต้องให้พยานลงชื่อรับรองลายมือชื่อ
ของผู้เริ่มก่อการทุกคน 

(๓)  การยกเลิกการท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้ท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
เพ่ือยืนยันว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันความมีตัวตนของบุคคลนั้นได้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องออก
ใบส าคัญให้อีก  

(๔) การยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ในการยื่นค าขอจด
ทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 

ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีข้อก าหนดเขตพ้ืนที่ในการ
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน มีผลให้ผู้ประกอบการจ าต้องยื่น
ค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในพ้ืนที่จังหวัดซึ่งส านักงานแห่งใหญ่ของ
ผู้ประกอบการตั้งอยู่  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงระบบการตรวจค าขอผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย โดยส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในพ้ืนที่
จังหวัดซึ่งส านักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการตั้งอยู่จะต้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นๆ บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ท าให้ไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัดได้  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้
สามารถขอจดทะเบียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดใดก็ได้ ซึ่งจะช่วยกระจายจ านวนค าขอจดทะเบียนในจังหวัด
ต่างๆ เป็นการลดภาระของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดที่มีปริมาณค าขอเป็น
จ านวนมาก รวมถึงจะช่วยลดภาระส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ในเขตกรุงเทพฯ ในการตรวจค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน หรือค าขอจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต เนื่องจากส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัด
อ่ืนๆ ไม่เพียงมีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการรับจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย จึงเห็นควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว 



๑๑๕ 

 

ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ เห็นว่ากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าควรเร่งด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายอาศัยระยะเวลานาน 

๒) การพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง 
เพ่ือให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทของไทยมีความคล่องตัว 

สะดวก และรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ จึงเห็นว่า หากต่อไป 
สภาพการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือภาครัฐเองมีความพร้อม มีความโปร่งใส และการ
ตรวจสอบการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถพัฒนาให้เป็นระบบแบบจดแจ้งได้ 

๓) การจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน
โดยเฉพาะ 

ในอนาคต เมื่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน ามาใช้ในการท า
ธุรกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมภาครัฐและเอกชน ก็ควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางในลักษณะ Notary Public เป็นผู้รับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง 
ซึ่งจะท าให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย สามารถยืนยันตัวตนของผู้ขอจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และยัง
สามารถใช้กับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานรัฐอ่ืนต่อไปได้อีกด้วย  หรือหากยังไม่
สามารถพัฒนาได้ไปถึงข้ันการจัดตั้งหน่วยงานกลางในลักษณะดังกล่าวได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจ
พิจารณาท าหน้าที่เป็น Registration Authority (RA) กล่าวคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะท าหน้าที่
รับเรื่องการร้องขอใบรับรองดิจิตอล และพิจารณาหลักฐานประกอบที่จ าเป็น รวมถึงตรวจสอบ
หลักฐานตัวตน และข้อมูลที่เก่ียวพันกับผู้ร้องขอ ก่อนที่ CA จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ 

๔.๒.๒  ข้อเสนอในการด าเนินการ 
เนื่องจากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทไม่สามารถด าเนินการ

ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ในทันที เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จึงจะต้องค่อยพัฒนาระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

๔.๒.๒.๑ ระยะสั้น 
๑) พั ฒ น า ร ะ บ บ ใ ห้ เ ป็ น รู ป แ บ บ ต า ม แ น ว ท า ง ที่  ๑  โ ด ย ใ ช้ 

username/password ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนของการลงลายมือชื่อแล้ว 
และจัดตั้งระบบ/หน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบการออก username/password และรหัส OTP พร้อม
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล  

๒) ลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้
ระบบ 

๔.๒.๒.๒ ระยะกลาง 
พัฒนารูปแบบการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๒ โดยใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการพัฒนา
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กระบวนการจดทะเบียนในรูปแบบดังกล่าว จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๒.๒.๓ ระยะยาว  
๑) พัฒนาการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๓ อันเป็นเป้าหมายสุดท้าย

ของการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องอาศัยกระดาษ
เอกสารใดๆอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของผู้ประกอบการในเทคโนโลยีการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะน ามาใช้ในการจดทะเบียน หรือประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลจึงควรเร่งผลักดันให้มีการออกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ประชาชนทุกคนส าหรับการท าธุรกรรมกับภาครัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายใน
จ านวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือให้การท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย 
สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ 

๒) แก้ไขและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนในประเด็นตามที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ได้แก่ 

(๑)  แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ 
ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท เพ่ืออนุญาตให้บริษัทจ ากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ 
๑ คนขึ้นไป การยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ การยกเลิกการท า
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน และการยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ในการยื่นค าขอจดทะเบียน
จัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 

(๒)  การพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง 
(๓)  การจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยัน

ตัวตนโดยเฉพาะ หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาท าหน้าที่เป็น Registration Authority 
(RA) แทน 

 
๔.๓  ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในหลายๆด้านด้วยกันในระยะยาว ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลต่อกัน
อย่างเป็นลูกโซ่ ดังนี้ 

๔.๓.๑  ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัทและลด
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐในการให้บริการด้านจดทะเบียน 

ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการและลดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐในการให้บริการด้านการ
จดทะเบียนที่เคยมีไปถึงประมาณกว่า ๘๘ ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างน้อย โดยในส่วนของกรมพัฒนา
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ธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท จะสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านค่าวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รวมถึงค่าสถานที่และเครื่องใช้ส านักงานในการจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด ๑,๑๓๔,๗๐๐ ราย 
การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนกว่า ๑๔ ล้านบาทต่อปี 
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จึงช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศในส่วนนี้ไปได้เป็นจ านวนมาก 

ในส่วนของผู้ประกอบการที่มารับบริการ ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารค าขอจดทะเบียน 
เช่นค่ากระดาษและค่าหมึกพิมพ์ และที่ส าคัญ ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลาลงไปได้มาก เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอจดทะเบียน
ออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประโยชน์อัน
เกิดจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จึงสามารถตอบสนอง
และสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและธุรกรรมต่างๆในปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ฉับ
ไว ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจและการด าเนินงาน
ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการต่อไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย 
ให้มีศักยภาพและ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ จะว่าจ้างให้ส านักงาน
กฎหมายหรือส านักงานบัญชีที่รับจ้างจดทะเบียนเป็นผู้จัดท าและยื่นค าขอจดทะเบียนแทน เนื่องจาก
ตนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจดทะเบียนและการกรอกข้อมูลเอกสารค าขอจด
ทะเบียน ประกอบกับเห็นว่า การขอจดทะเบียนอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแนวความคิดในเรื่องดังกล่าว 
เนื่องจากการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีกระบวนการที่ไม่
ยุ่งยากและง่ายต่อการด าเนินการ การขอจดทะเบียนจึงเป็นเรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมซึ่งอาจมีเงินลงทุนไม่มากนักไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาและเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ส านักงาน
รับจ้างจดทะเบียนอีกต่อไป เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้อีก 

๔.๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการด้านการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เนื่องจากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการจดทะเบียน ท าให้การจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและจ านวนค่าใช้จ่ายที่เคยมี จึง
ท าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัท สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการขอจดทะเบียนที่ต้องการความรวดเร็วฉับไวในการ
ประกอบธุรกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลและเอกสารค าขอจด
ทะเบียน โดยสามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลสามารถด าเนินการ
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ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
มีความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง ท าให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและประทับใจ ผู้ให้บริการก็จะ
ได้รับค าชมเชย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นการการยกระดับการ ให้บริการ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและความน่าเชื่อถือขององค์กร  

จะเห็นได้ว่า ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็น
การพัฒนาและยกระดับการให้บริการภาครัฐแก่ผู้ประกอบธุรกิจในเชิงรุก โดยเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ เพ่ือรองรับการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) ต่อไปในอนาคต 

๔.๓.๓ ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ – ส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้วยระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่มีความ

ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้ประกอบการในการขอจด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัทได้นั้น คุณลักษณะดังกล่าวของระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน -
บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น จึงคาดว่า การพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลต่ออันดับของไทยในการจัดอันดับความยาก -ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business) ที่จัดท าโดยธนาคารโลก ให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ แรงสนับสนุนส่งเสริม และช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจ
ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการลงทุนทั้งในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ น ามาซึ่งการ
สร้างงาน รวมถึงประโยชน์ทางด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ เป็นการรองรับการ
ประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน ถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน หรือ AEC ที่ก าลังจะมาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ต่อไป 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือภาคส่วนใด
ภาคส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่ง
ในท้ายที่สุด ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว คือ ประเทศชาติและประชาชนไทยทุกคน โครงการพัฒนา
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
การลงมือจัดท า และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันผลักดันโครงการ
ดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนทุกคนในประเทศต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ 

ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 
---------------------------------- 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัท และการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนในเรื่องต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
มาตรา ๑๐๑๒ อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สอง

คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่
ท านั้น 

มาตรา ๑๐๑๓ อันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ท่านก าหนดเป็นสามประเภท คือ 
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(๓) บริษัทจ ากัด 
มาตรา ๑๐๑๔ บรรดาส านักงานส าหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งหลายนั้น ให้

รัฐมนตรีเจา้กระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งขึ้น 
มาตรา ๑๐๑๕ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว

ท่านจัดว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากันเป็นหุ้นส่วนหรือ
บริษัทนั้น 

มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนนั้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งส านักงานแห่งใหญ่ท ากิจการ
อยู่ ณ ต าบลใดในพระราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนส าหรับต าบลนั้น 

การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการ
อ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตให้จดทะเบียนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอ
ทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น 

มาตรา ๑๐๑๘ ในการจดทะเบียน ท่านให้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับซึ่งรัฐมนตรีเจ้า
กระทรวงตั้งไว้ 

มาตรา ๑๐๑๙ ถ้าค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียนไม่มีรายการบริบูรณ์
ตามท่ีบังคับไว้ในลักษณะนี้ ว่าให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอันใดซึ่งจะแจ้งในค าขอหรือในเอกสารนั้น
ขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถ้าเอกสารใดซึ่งก าหนดไว้ว่าให้ส่งด้วยกันกับค าขอจดทะเบียนยังขาดอยู่มิได้ส่ง
ให้ครบก็ดี หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ออ่ืนซึ่งกฎหมายบังคับไว้ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจด
ทะเบียนก็ได้ จนกว่าค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะได้ท าให้บริบูรณ์หรือแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือได้
ส่งเอกสารซึ่งก าหนดไว้นั้นครบทุกสิ่งอันหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว 

มาตรา ๑๐๖๔ อันห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได้  
การลงทะเบียนนั้น ท่านบังคับให้มีรายการดั่งนี้ คือ 
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน 
(๒) วัตถุท่ีประสงค์ของห้างหุ้นส่วน 



๑๒๖ 

 

(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง 
(๔) ชื่อและท่ีส านักกับทั้งอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกๆ คน ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดมีชื่อยี่ห้อ 

ก็ให้ลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่ห้อด้วย 
(๕) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ในเมื่อได้ตั้งแต่งให้เป็นผู้จัดการแต่เพียงบางคน 
(๖) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการประการใดให้ลงไว้ด้วย 
(๗) ตราซึ่งใช้เป็นส าคัญของห้างหุ้นส่วน 
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้นจะลงรายการอ่ืนๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชน

ทราบด้วยก็ได้ 
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้าง

หุ้นส่วนนั้นด้วย 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง 
มาตรา ๑๐๖๔/๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนน า

ความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
มาตรา ๑๐๗๗ อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน

สองจ าพวก ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจ ากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนรับ

จะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจ าพวกหนึ่ง และ 
(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่

มีจ ากัดจ านวนอีกจ าพวกหนึ่ง 
มาตรา ๑๐๗๘ อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ท่านบังคับว่าต้องจดทะเบียน  
การลงทะเบียนนั้นต้องมีรายการดั่งต่อไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน 
(๒) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด และวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น 
(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาทั้งปวง 
(๔) ชื่อ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด และจ านวนเงิน

ซึ่งเขาเหล่านั้นได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 
(๕) ชื่อ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด 
(๖) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(๗) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้นประการใดให้ลงไว้ด้วย 
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืนๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชน

ทราบด้วยก็ได้ 
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและต้องประทับตราของห้าง

หุ้นส่วนนั้นด้วย 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง 
มาตรา ๑๐๗๘/๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน าความไป

จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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มาตรา ๑๐๙๖ อันว่าบริษัทจ ากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่า
เท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตน
ถือ 

มาตรา ๑๐๙๗ บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดก็ได้โดย
เข้าชื่อกันท าหนังสือบริคณห์สนธิ และกระท าการอย่างอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

มาตรา ๑๐๙๘ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ต้องมีรายการดั่งต่อไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งต้องมีค าว่า"จ ากัด"ไว้ปลายชื่อนั้นด้วยเสมอไป 
(๒) ที่ส านักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 
(๓) วัตถุท่ีประสงค์ท้ังหลายของบริษัท 
(๔) ถ้อยค าส าแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจ ากัด 
(๕) จ านวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคิดก าหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่าก าหนด

หุ้นละเท่าไร 
(๖) ชื่อ ส านัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ ทั้งจ านวนหุ้นซึ่งต่างคนต่าง

เข้าชื่อซื้อไว้คนละเท่าใด 
มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ท่านให้ท าเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และ

ให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ และลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน 
หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้ท านั้น ท่านบังคับให้น าฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอ

ทะเบียนในส่วนพระราชอาณาเขตซึ่งบ่งไว้ว่าจะบอกทะเบียนตั้งส านักงานของบริษัทนั้น 
มาตรา ๑๑๑๑ เมื่อจ านวนเงินซึ่งว่าไว้ในมาตรา ๑๑๑๐ ได้ใช้เสร็จแล้ว กรรมการต้องไปขอ

จดทะเบียนบริษัทนั้น 
ค าขอและข้อความที่ลงในทะเบียนนั้น ให้ระบุรายการตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมตั้ง

บริษัทดั่งต่อไปนี้ คือ 
(๑) จ านวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าชื่อซื้อ หรือได้จัดออกให้แล้วแยกให้ปรากฏว่าเป็นชนิดหุ้น

สามัญเท่าใด หุ้นบุริมสิทธิเท่าใด 
(๒) จ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช้แต่

บางส่วนแล้ว นอกจากที่ใช้เป็นตัวเงิน และหุ้นที่ได้ใช้แต่บางส่วนนั้น ให้บอกว่าได้ใช้แล้วเพียงใด 
(๓) จ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วหุ้นละเท่าใด 
(๔) จ านวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นเท่าใด 
(๕) ชื่อ อาชีวะ และท่ีส านักของกรรมการทุกคน 
(๖) ถ้าให้กรรมการต่างมีอ านาจจัดการของบริษัทได้โดยล าพังตัวให้แสดงอ านาจของ

กรรมการนั้นๆ ว่าคนใดมีเพียงใด และบอกจ านวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นส าคัญผูกพันบริษัท
ได้นั้นด  ้วย 

(๗) ถ้าตั้งบริษัทข้ึนชั่วกาลก าหนดอันหนึ่ง ให้บอกกาลก าหนดอันนั้นด้วย 
(๘) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง 
การลงทะเบียนจะมีรายการอย่างอ่ืนซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชนก็ลงได้ 



๑๒๘ 

 

ในการขอจดทะเบียนนั้น ถ้าได้ท าข้อบังคับของบริษัทไว้ประการใดบ้างต้องส่งส าเนา
ข้อบังคับนั้นๆไปด้วย กับทั้งส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการต้องลง
ลายมือชื่อรับรองคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย 

ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่บริษัทฉบับหนึ่ง 
มาตรา ๑๑๑๑/๑ ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ภายในวัน

เดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
และ จดทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันก็ได้ 

(๑) จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพ่ือพิจารณากิจการต่างๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู้เริ่มก่อการ

และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบ
ในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น 

(๓) ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการ 
(๔) กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นใช้เงินค่าหุ้นตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง และเงิน

ค่าหุ้นดังกล่าวได้ใช้เสร็จแล้ว 
 
มาตรา ๑๑๑๒ ถ้าการจดทะเบียนมิได้ท าภายในสามเดือนนับแต่ประชุมตั้งบริษัทไซร้ ท่าน

ว่าบริษัทนั้นเป็นอันไม่ได้ตั้งขึ้น และบรรดาเงินที่ได้รับไว้จากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นต้องใช้คืนเต็มจ านวนมิ
ให้ลดเลย 

ถ้ามีจ านวนเงินเช่นว่านั้นค้างอยู่มิได้คืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร้  ท่าน
ว่ากรรมการของบริษัทต้องรับผิดร่วมกันที่จะใช้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแต่เวลาสิ้นก าหนดสาม
เดือนนั้น 

แต่ถ้ากรรมการคนใดพิสูจน์ได้ว่า การที่เงินขาดหรือที่ใช้คืนช้าไปมิได้เป็นเพราะความผิด
ของตนไซร้ กรรมการคนนั้นก็ไม่ต้องรับผิดในการใช้ต้นเงินหรือดอกเบี้ย 

มาตรา ๑๑๔๖ บรรดาข้อบังคับอันได้ตั้งขึ้นใหม่ หรือได้เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นหน้าที่
ของบริษัทท่ีจะจัดให้ไปจดทะเบียนภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติพิเศษ 

มาตรา ๑๑๕๗ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้บริษัทน าความไปจดทะเบียนภายในสิบ
สี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๑๒๒๘ มติพิเศษซึ่งอนุญาตให้เพ่ิมทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทต้องจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น 

มาตรา ๑๒๓๙ มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบบริษัทจ ากัดเข้ากันนั้น บริษัทต้องน าไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมติ 

มาตรา ๑๒๔๑ บริษัทได้ควบเข้ากันแล้วเมื่อใด ต่างบริษัทต้องน าความไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ควบเข้ากัน และบริษัทจ ากัดอันได้ตั้งขึ้นใหม่ด้วยควบเข้ากันนั้น ก็ต้องจด
ทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ 

มาตรา ๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด
ต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้ว 



๑๒๙ 

 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด คณะกรรมการต้องยื่นรายงานการประชุม
ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ร่วมกันพิจารณาให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
จ ากัดตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับการขอ
จดทะเบียนด้วย 

มาตรา ๑๒๕๔ การเลิกหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ผู้ช าระบัญชีต้องน าบอกให้จดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เลิกกัน และในการนี้ต้องระบุชื่อผู้ช าระบัญชีทุกๆ คนให้จดลงทะเบียนไว้ด้วย 

มาตรา ๑๒๗๐ เมื่อการช าระบัญชีกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทส าเร็จลง ผู้ช าระบัญชี
ต้องท ารายงานการช าระบัญชีแสดงว่า การช าระบัญชีนั้นได้ด าเนินไปอย่างใด และได้จัดการทรัพย์สิน
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไปประการใดแล้วให้เรียกประชุมใหญ่เพ่ือเสนอรายงานนั้น  และชี้แจง
กิจการต่อท่ีประชุม 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ให้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว ผู้ช าระบัญชีต้องน าข้อความที่ได้ประชุมกันนั้น
ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมเมื่อได้จดทะเบียนแล้วดั่งนี้ให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการ
ช าระบัญชี 



๑๓๐ 

 

ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับหางหนุสวนจดทะเบียน หางหนุสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
-------------------------------- 

 
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดฯ ได้ก าหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนจ ากัด
และบริษัทไว้ ดังนี้ 

มาตรา ๓ หางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจ ากัดใดในกรณีใชชื่อในดวงตรา ปายชื่อ 
หนังสือบอกกลาวปาวรองจดหมายใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจของหางหุนสวน 

(๑) ถาเปนอักษรไทยไมใชค าวา“หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” หรือ “หางหุนสวนจ ากัด” 
ประกอบชื่อแลวแตกรณ ี

(๒) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชค าซึ่งมีความหมายวา “หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” 
หรือ “หางหุนสวนจ ากัด” ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ แลวแตกรณ ี

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๕ บริษัทจ ากัดใด นอกจากธนาคารในกรณีใชชื่อในดวงตรา ปายชื่อ หนังสือบอกกล
าวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 

(๑) ถาเปนอักษรไทยไมใชค าวา“บริษัท” ไวหนาชื่อ และ“จ ากัด” ไวทายชื่อ 
(๒) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชค าซึ่งมีความหมายวา “บริษัทจ ากัด” ตามประกาศของ

กระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะได

เลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณ ี
มาตรา ๑๓ บริษัทจ ากัดใดไมจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๔๖ มาตรา ๑๑๕๗ มาตรา 

๑๒๒๘ มาตรา๑๒๓๙ หรือมาตรา ๑๒๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๔๘ ผูใดโดยทุจริต ก าหนดคาแรงงาน หรือทรัพยสินที่น ามาลงในหางหุนสวนจด
ทะเบียน  หางหุนสวนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด แทนเงินคาหุนใหสูงกวามูลคาที่แทจริง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท 



๑๓๑ 

 

ภาคผนวก ค 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

---------------------- 
 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีดังนี้ 
มาตรา ๑๒ ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท าขึ้นเป็น

ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่
ได้รับค าแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือ
ว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ท าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง  ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือ

พยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือยหรือ
เพ่ือประวิงเวลา 

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง  และมีหน้าที่แจ้ง

พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๑๓๒ 

 

ภาคผนวก ง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

    
 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ

ในการด าเนินงานของรัฐตามท่ีก าหนดในหมวด ๔ 
... 
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
... 
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ

ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืน
ใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

... 
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยันความ

เชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 
... 
มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท า

เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  ให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการช าระเงินแทนหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง
เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตรา
สารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการก าหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะก าหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป็น
มาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้ 



๑๓๓ 

 

มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการ
ลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า 

(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ 

(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณ ี

วิธีการที่เชื่อถือได้ตาม (๒) ให้ค านึงถึง 
ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้

งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เก่ียวกับลายมือชื่อที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระดับความ
มั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้
เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการท าธุรกรรม 
วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการท าธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ท า จ านวนครั้งหรือความสม่ าเสมอในการท า
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความส าคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ท า หรือค. ความรัดกุม
ของระบบการติดต่อสื่อสาร 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้น าเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่
เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้น าเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่
การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 

(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้ 
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของ
ข้อความนั้น 

ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม  (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น 

ในกรณีที่มีการท าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งส าหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้ 

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 



๑๓๔ 

 

ในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น ให้
พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง  เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรอืวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยที่ก าหนดใน

พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ 
มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ 
(๑) ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ

โดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพที่น ามาใช้ 
(๒) ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้น

สามารถจะตรวจพบได ้และ 
(๔) ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรองความ

ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบ
ได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจ ากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๓๕ ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การ
ประกาศ หรือการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้
กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้น า
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือก าหนด
รายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต 
แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ และบทก าหนดโทษที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
  



๑๓๕ 

 

ประวัติผู้เขียน 
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ประสบการณ์การรับราชการ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบธุรกิจ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตุลาคม ๒๕๕๓ - เมษายน ๒๕๕๔ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เมษายน ๒๕๕๔ - ธันวาคม ๒๕๕๔ เลขานุการกรม 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
รางวัลหรือทุนการศึกษา 

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- รางวัลเพชรพาณิชย์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักทะเบียนธุรกิจ  
และสถานที่ท างาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
  ๔๔/๑๐๐ ถ.นนทบุรี ๑  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
   

 
 
  
 
 
 
 


