รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การยกระดับการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์

จัดทาโดย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
รหัส ๕๐๖๐

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
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(Individual Study)

เรื่อง การยกระดับการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์

จัดทาโดย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
รหัส ๕๐๖๐

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ดารงค์ วัฒนา)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้าชู)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ พ ยายามปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
ทางด้านการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่ออานวยความ
สะดวกและสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการจดทะเบียน
ธุรกิจของไทยในปัจจุบันยังคงมีข้อจากัดบางประการที่มีผลทาให้ไม่สามารถอานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ การจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบันยังคงอยู่ในรูปแบบ
กระดาษ/เอกสาร (paper based system) โดยผู้ขอจดทะเบียนยังต้องเดินทางมายื่นคาขอจด
ทะเบี ย นที่ ส านั กงานทะเบี ย นหุ้ น ส่ว นบริษัท ทาให้เกิดความไม่ส ะดวกทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
ประกอบกับ มีความจ าเป็น ที่จ ะต้องปรับปรุงและพัฒ นาระบบการจัดเก็บข้อมูล นิติบุคคลให้ อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสารกระดาษ และเพื่อให้การค้นหา
ข้อมูลนิติบุคคลเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลให้
การค้าการลงทุนในภูมิภาคมีความเสรีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันก็จะมีความเข้มข้นและรุนแรงมากตามไป
ด้วย ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชน ต้องเร่งปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากเหตุผลข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้เตรียม
พัฒ นาระบบการให้ บริ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อให้ การ
บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ในอันดับ Top-Ten ของโลกต่อไป
จากการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาระบบให้
ง่ายต่อการใช้ โดยเน้นประโยชน์และความคุ้มค่า ความโปร่งใสของกระบวนการและการบูรณาการ
เชื่อมโยง รวมถึงความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมและการประกอบธุรกิจของประเทศไทยแล้ว
พบว่า ในประเด็นข้อกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้
กาหนดบทบัญญัติที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนไปสู่การจดทะเบียนโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครอบคลุมแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีบทบัญญัติกฎหมายในบางประเด็น
เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ไม่มีความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียน
ในรูปแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ และสมควรที่จะทาการแก้ไขปรับปรุง ประกอบกับการออกแบบการจด
ทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ใช้งานของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณา คือ ควรใช้แนวทางการลงลายมือชื่อแบบ
ใด ระหว่างการใช้แนวทางการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ username /password
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ใน
การจดทะเบียน ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการดาเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๓ แนวทาง ดังนี้

จ
๑. กระบวนการจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
แนวทางนี้ ได้นาการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ (การใช้ username/password) มา
ใช้ โดยกาหนดให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนมาแสดงตนที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขอ
username/password เพื่อใช้แทนการลงลายมือชื่อในการยื่นคาขอจดทะเบียน และให้มีแบบพิมพ์
ลงลายมือชื่อของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความประสงค์
ที่จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในคาขอจดทะเบียนนั้น
๒. กระบวนการจดทะเบี ย นโดยใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามมาตรา ๒๖
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
แนวทางนี้ ได้นาการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๒๖ (การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) มา
ใช้ โดยกาหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้ ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้มีแบบพิมพ์ล ง
ลายมือชื่อของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความประสงค์ที่
จะร่ วมกันจั ดตั้ งห้างหุ้ นส่ว นหรือบริษัท และยอมรับความผู กพันต่อข้อมูลในคาขอจดทะเบียนนั้น
เช่นกัน
๓. การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางนี้ เป็ น การน าการลงลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามมาตรา ๒๖ มาใช้
เช่นเดียวกับแนวทางที่ ๒ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดให้ผู้ขอจด
ทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรอกข้อมูลคาขอจดทะเบียนและส่งให้นาย
ทะเบียน เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอจดทะเบียนถูกต้อง จึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นทั้งหมด
Login เข้าระบบด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันคาขอจดทะเบียน
จะเห็นได้ว่า แนวทางการดาเนินงานตามแนวทางที่ ๑-๓ ข้างต้น มีความเข้มข้นของการใช้
เทคโนโลยี เ กี่ ย วกับ การลงลายมื อชื่ อในกระบวนการการจดทะเบี ยนห้ า งหุ้ น ส่ ว น-บริ ษัท มากขึ้ น
ตามลาดับ แต่ทั้งนี้ การดาเนินการตามกระบวนการทั้ง ๓ แนวทาง จาเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนงาน ดังนี้
๑. ด้านข้อกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกาหนดให้บุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้ขอจดทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือ
ชื่อในเอกสารจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖) เพื่อยกเลิกการลง
ลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนจะต้องกระทาต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิก
วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่น
ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
๒. ด้ า นกระบวนงาน แก้ ไ ขปรับ ปรุ ง แบบพิ มพ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้น ส่ ว นบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ การกรอกข้อมูล โดยใช้วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ และจัดทาระบบ

ฉ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กระบวนการที่ได้กาหนดไว้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง โดยทา
ความตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time จากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก และทาความตกลงกับ
กรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เป้ า หมายของการพั ฒ นาระบบจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น -บริ ษั ท ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอานวยความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าระบบ
เดิม ประกอบกับข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทาง และสภาพการการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
ความพร้อมของเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีการลงลายมือชื่อแล้ว เห็นว่า ในระยะเริ่มต้น ยังไม่สามารถให้บริการด้านการจดทะเบียน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว น-บริ ษั ท ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นทั น ที โดยจะต้ อ งพั ฒ นาระบบไป
ตามลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของทุกภาคส่วน 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 ระบบการจดทะเบียนในปัจจุบันของไทยยังคงมีข้อกาหนดในหลายประเด็นที่ทา
ให้ไม่สามารถสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจได้มากเท่าที่ควร ดังนั้น ในระยะยาว เห็นว่าควรมีการแก้ไข
และปรับปรุงระบบการจดทะเบียนในประเด็นต่าง ดังนี้
๑. แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัท ในประเด็น ดังนี้
- อนุ ญาตให้ บ ริ ษั ท จากัด สามารถจั ดตั้ ง ขึ้น โดยมีบุ ค คลตั้ งแต่ ๑ คนขึ้น ไป เพื่อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น และทาให้ผู้ประกอบการ
ไม่จาเป็นต้องหาบุคคลอื่นเพื่อเข้ามาร่วมจัดตั้งบริษัท โดยสามารถดาเนินการได้ด้วยทุนของตนเอง
- การยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ เนื่องจากวิธีการลง
ลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๖ สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อได้ และเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อและ
รับรองว่าข้อความในข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตนเอง จึงไม่จาเป็นต้องให้พยานลงชื่อรับรอง
ลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคน
- การยกเลิกการทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนสามารถ
ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันความมีตัวตนของบุคคลนั้น
ได้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องออกใบสาคัญให้อีก
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- ยกเลิ ก ข้อ ก าหนดเกี่ ยวกั บเขตพื้ น ที่ใ นการยื่น ค าขอจดทะเบี ยนจั ดตั้ ง และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถขอจดทะเบียน
ในเขตพื้นที่จังหวัดใดก็ได้
๒. พัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทของไทยมีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ
๓. จัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะ หรือกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาทาหน้าที่เป็น Registration Authority (RA) เพื่อรับคาร้องขอ
ใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มพิ จ ารณาหลั ก ฐานในการพิ สู จ น์ ตั ว ตน ก่ อ นให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
Certification Authority (CA) ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
การพั ฒ นาระบบการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น-บริ ษั ท ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์หลายประการต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ด้านของผู้รับบริการ จะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเวลา
ค่าใช้จ่ าย และลดต้น ทุน ในการด าเนิน งาน รวมถึง ช่ว ยเพิ่ม ขีด ความสามารถของผู้ ประกอบการ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ง
อาจมีเงินลงทุนไม่มากนัก สามารถดาเนินการขอจดทะเบียนเองได้ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพาและเสีย
ค่าใช้จ่ายให้แก่สานักงานกฎหมายหรือสานักงานบัญชีที่รับจ้างจดทะเบียนอีกต่อไป
๒. ด้านของผู้ให้บริการ จะทาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาให้ระบบจดทะเบียนมีความโปร่งใส ช่วยลดข้อ
ขัดแย้ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมถึงช่วยลดจานวน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่และ
เครื่องใช้สานักงานในการจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่าย
ของประเทศในส่วนนี้ไปได้เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ระบบ e-Registration จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการภาครัฐแก่ผู้ประกอบธุรกิจในเชิงรุก เพื่อ
รองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ต่อไปในอนาคต
๓. ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น
โดยเป็นแรงสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
การลงทุน ประโยชน์ ทางด้านการจั ดเก็บภาษี ซึ่งจะช่ว ยส่ งเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจของไทยใน
ภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ เป็นการรองรับการประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน
ซึ่งถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ที่กาลังจะมาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ต่อไป
จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น จะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งผู้ที่
จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว คือ ประเทศชาติและประชาชนไทยทุกคน โครงการพัฒนาระบบการจด
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ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงมือ
จัดทา และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้
ประสบความสาเร็จ เพื่อประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนทุกคนในประเทศต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการการจดทะเบียนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการซึ่ง
มาใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจาเป็นต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการขอ
จดทะเบี ย นห้ างหุ้ น ส่ ว น-บริ ษัททางอิเล็ ก ทรอนิกส์ เพื่อให้ เ กิดความรู้ความเข้ าใจในการใช้ระบบ
ดังกล่าว โดยผู้ประกอบการเองควรศึกษาวิธีการใช้ระบบอย่างละเอียดก่อนใช้บริการ และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าควรจัดให้มีมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น จัดโครงการอบรมการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ หรือจัดทาคู่มือการใช้ระบบทั้งในรูปเล่มและ
นาลงในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ ในส่วนของ
เจ้ าหน้ า ที่ผู้ ให้ บ ริ ก าร กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า ควรสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ นายทะเบีย นและ
เจ้าหน้าที่ต่อการใช้ระบบด้วยเช่นกัน โดยอาจเป็นการจัดอบรม และแนะแนวคาถาม-คาตอบ เพื่อให้
สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการได้
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่ว นหนึ่งของการฝึกอบรมหลั กสู ตรนักบริหาร
การทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งสามารถจัดทาและดาเนินการให้แล้วเสร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์
จาก คณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดารงค์ วัฒนา เอกอัครราชทูต
จัน ทร์ทิพ า ภู่ตระกูล และศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒ น์ ค้าชู ซึ่งได้ให้ คาแนะนา แนวทาง รวมถึง
ข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการทารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษามาในโอกาสนี้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายที่ได้
กรุณาให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูล ความคิดเห็น และคาแนะนาอันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดทารายงานฉบับนี้ อันได้แก่ นายพีระพัฒน์ มหาโพธิกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานัก
ประธานศาลฎีกา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้อานวยการสานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นายนาพล ทองอุทัยศรี บริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด ดร.ธนัญชัย ตรีภาค อาจารย์
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางภัทรวรรณ
ตุ้นสกุล ผู้จัดการ Corporate, Securities and IP, SCG Legal Counsel รวมทั้งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ นายสารวย แดงด้วง ผู้ อานวยการสานักกฎหมาย
นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง นางสาวเกิดสิริ กลายเพท นักวิชาการ
คอมพิ ว เตอร์ ช านาญการพิ เ ศษ นางศิ ริ พ ร ช านาญชาติ นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ช านาญการ
นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์ นายไพร ประหลาดเนตร และนางชลาลัย สุกัณฑา นักวิชาการพาณิชย์
ชานาญการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรนี้ ซึ่งทาให้ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และความสามารถในการดาเนินภารกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับสากล อันจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติดานการตางประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
สิงหาคม ๒๕๕๖

ญ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา/วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.๕ นิยามศัพท์/การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ประเทศไทย
๓.๒ รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล (องค์กรธุรกิจ) ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทย
๓.๓ หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และกฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล
๓.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ สาหรับหน่วยงานรัฐอื่นของไทย
๓.๖ การจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ
๓.๗ บทวิเคราะห์
๓.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๙ มาตรการเตรียมความพร้อม และการสร้างความรู้และความเข้าใจ
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ

ง
ฌ
ญ
ฏ
ฐ
๑
๑
๑๑
๑๑
๑๓
๑๓
๑๕
๑๕
๓๒
๓๓
๓๗
๓๗
๓๙
๔๑
๕๔
๖๔
๖๖
๗๒
๑๐๑
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๕
๑๑๒

ฎ

สารบัญ (ต่อ)
๔.๓ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการให้บริการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัท (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน)
ข พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจดทะเบียน)
ค พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน)
ง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน)
ประวัติผู้เขียน

๑๑๖
๑๑๙
๑๒๔
๑๒๕
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๕

ฏ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๓.๑
ตารางที่ ๓.๒
ตารางที่ ๓.๓
ตารางที่ ๓.๔
ตารางที่ ๓.๕
ตารางที่ ๓.๖
ตารางที่ ๓.๗
ตารางที่ ๓.๘

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การบริการทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานรัฐอื่นของไทย
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของนิวซีแลนด์
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของหมู่เกาะโซโลมอน
เปรียบเทียบแนวทางการลงลายมือชื่อ
แนวทางที่ ๑ การจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙
แนวทางที่ ๒ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖
โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ ๓.๙ แนวทางที่ ๓ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ ๓.๑๐ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์

๕๑
๖๔
๖๖
๗๐
๗๑
๗๖
๘๒
๘๗
๙๑
๑๐๑

ฐ

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑.๑
ภาพที่ ๑.๒
ภาพที่ ๒.๑
ภาพที่ ๒.๒
ภาพที่ ๓.๑
ภาพที่ ๓.๒
ภาพที่ ๓.๓

ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน
ผลการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ
กระบวนการจัดทากรอบแนวคิดในการศึกษา
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท แบบ walk in
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ และ
จัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน)
ภาพที่ ๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ (จานวนหรือชื่อกรรมการ)

๓
๖
๑๘
๓๕
๕๖
๕๘
๕๙
๖๒

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
๑.๑.๑ ภูมิหลัง
๑.๑.๑.๑ การค้าการลงทุนของไทย๑
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า การค้ า การลงทุ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ดาเนินการค้า
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานทั้ง การค้าในประเทศและการค้าต่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
โดยได้ มีการจัดทาสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับต่างประเทศ เช่น ในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั ย รัชการที่ ๒ ได้มีการทาสนธิสั ญญากับอังกฤษฉบับแรก
เรียกว่า “สนธิสัญญาเบอร์นี่” เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๖๙ และในสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ ได้มีการทา “สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง” เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘
ทาให้ อิท ธิ พลของประเทศของประเทศตะวัน ตกเข้า มาสู่ ประเทศไทยเป็ น อย่ างมาก น าไปสู่ ก าร
ปรับเปลี่ยนท่าทีนโยบายการพาณิช ย์ และเป็นผลทาให้ระบบการค้าไทยต้องเปลี่ยนเป็นระบบการค้า
เสรีในที่สุด และเริ่มมีการจัดตั้งกิจการรูปแบบของบริษัทเกิดขึ้นตามแนวคิดของชาติยุโรปในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
๑.๑.๑.๒ การเริ่มต้นการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในประเทศไทย๒
กฎหมายกาหนดลักษณะการประกอบกิจการที่มีลักษณะของการเข้าหุ้น
กันของบุคคล เพื่อกระทากิจการค้าร่วมกันและมุ่งหวังที่จะแบ่งปันผลกาไรที่จะได้จากการประกอบ
กิจการนี้ ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรี
อยุธยาได้มีการตรากฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งบัญญัติว่า “ราษฎรทั้งหลายชักชวนเข้าทุนกันไป
ค้าขายออกกาไรให้แบ่งกันตามมากและน้อย ถ้ามิได้ซื่อสัตย์ต่อกัน เก็บเอาทุนและกาไรซึ่งจะได้เป็น
ส่วนของท่านนั้นไว้ ท่านว่าตระบัดสิน ท่านให้เอาทุนและกาไร ซึ่งเป็นส่วนของท่านนั้นตั้งไหมทวีคูณ”
(บทที่ ๑๐๒) และ “ไปค้าขายด้วยกันและตกศึกแลผู้หนึ่งเอาสินนั้นรอด ให้ทาสินนั้นเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
เจ้าของสองส่วน ให้แก่ผู้เอามาส่วนหนึ่ง” (บทที่ ๑๐๓) ซึ่งน่าจะพอถือได้ว่า เป็นบทบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับการเข้าหุ้นเพื่อทาการค้าร่วมกัน
ในเริ่มแรกของการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในประเทศไทย ยังไม่มีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะเข้า
หุ้นส่วน เพื่อกระทาการค้าขายต้องนาความมาขอพระราชทานอานาจพิเศษ และต้องจดทะเบียนที่
๑

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕, กระทรวงพาณิชย์, เส้นทางการค้าไทย, ที่ระลึกเนื่อง
ในวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ ๘๐ ปี, วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓. หน้า ๓๔-๓๕.
๒
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕.

๒
กองทะเบียนบริษัท กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงจะถือ
ว่าเป็นบริษัทจากัด โดยสมบูรณ์ มีสภาพเป็นนิติบุคคล และมีความรับผิดจากัดเท่าจานวนหุ้น และ
มูลค่าหุ้นตามที่ปรากฏในใบหุ้นของบริษัทนั้น โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศพระราชทานอานาจพิเศษที่ได้กาหนดไว้๓
๑.๑.๑.๓ หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท๔
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ ได้มีการตรา
“พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐”๕ กาหนดวิธีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท และรวบรวมกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการค้าเป็นหมวดหมู่ มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ทา
หน้ า ที่ จ ดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท และได้ จั ด ตั้ ง “กองทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ” ภายใต้
กระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อกากับดูแลงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ส่วนสถานที่สาหรับ
จดทะเบียน เรียกว่า “หอฐเบียร (หอทะเบียน)” โดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มาจดทะเบียนที่ หอ
ทะเบียนจะได้รับเลขทะเบียนจาแนกตามประเภท และให้ถือเป็นบุคคลหนึ่งแยกต่างหากจากผู้ที่เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น และเมื่อได้มีการจัดตั้ง “กรมทะเบียนการค้า ” ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ในปี
พ.ศ. ๒๔๖๖ จึงได้โอนเอางานทะเบียนการค้าจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น รวมถึงงานจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท ซึ่งเดิมอยู่ในกระทรวงยุติธรรม มารวมปฏิบัติที่กรมทะเบียนการค้านี้ด้วย โดยได้มีการ
ตรา “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓” เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ และ นา
บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามพระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐
นามาบัญญัติไว้ในลักษณะ ๒๒ แห่งบรรพ ๓ นี้ทั้งหมด
นับตั้งแต่กรมทะเบียนการค้าได้จัดตั้งขึ้นมา ได้มีการขยายและปรุงการ
แบ่งส่วนราชการอยู่หลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และลักษณะงานที่เพิ่ม ขึ้น และในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” พร้อมรับโอนภารกิจด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งงานจดทะเบียนและงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้ามาจาก
กรมการค้ า ภายใน กั บ งานตามภารกิ จ ใหม่ คื อ งานด้ า นส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารและพ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติพร้อมกับภารกิจเดิมคือ งานด้านจดทะเบียนธุรกิจ การกากับดูแลธุรกิจ และ
การให้บริการธุรกิจ อีกด้วย
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือว่างานด้าน
การบริการ จดทะเบียนธุรกิจเป็นภารกิจหลักที่สาคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ให้เป็นมื ออาชีพด้านการบริการ
กาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนให้ทันสมัยสู่เป้าหมายในการยกระดับเป็นประเทศ
๓

บริษัทแรกที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต คือ“บริษัท รถรางพระพุทธบาท ทุนจากัด” โดยพระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหมื่นนราธิปพันธ์พงษ์ และบริษัทจัดตั้งโดยพระบรมราชานุญาตที่ยังคงดาเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันนี้
มีเหลืออยูเ่ พียงบริษัทเดียว คือ “บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจากัด”ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)” ในปัจจุบัน
๔
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕.
๕
หนึ่งในห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐ ใน
สมัยกระทรวงยุติธรรม คือ “บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ทุนจากัดสินใช้” ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกของไทย
ซึ่งต่อมาคือ “บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)” ในปัจจุบัน

๓
ที่ง่าย ต่อการทาธุรกิจ 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
และมาตรการหลายอย่างเพื่อสนับสนุน ดึงดูด และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประกอบธุรกิจและ การ
ลงทุนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน การยกเว้นภาษีต่างๆ การลด
ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ การพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร และการแก้ ไ ขกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรั ฐ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ นัก
ลงทุนต่างประเทศ ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย จึงมีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการประชาชน โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ ๓๐-๕๐
มาอย่างต่อเนื่อง การส่ งเสริ มการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดังกล่าวสอดคล้ องกับการจัดทา

๔
รายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หรือ
Doing Business ของธนาคารโลก หรือ The World Bank ซึ่งเป็นการสารวจความคิดเห็นของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย
ระบบอานวยความสะดวกของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของรัฐ ว่ามีส่วน
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร โดยในรายงาน
ผลการวิจัย Doing Business มีตัวชี้วัดในการสารวจทั้งหมด 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) การชาระภาษี (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
เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งนโยบาย
รั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ภาครั ฐ สู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี
แนวนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย และมีมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ยังเป็น กรมทะเบียนการค้า เพื่อให้การบริการผู้ประกอบเป็นไปโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้มีการปฏิรูปการจดทะเบียนนิติบุคคลที่สาคัญ ทั้งด้านการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบี ย บ การปรั บ วิ ธีก ารด าเนิ น งานของเจ้า หน้า ที่ รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีเ ข้า มาใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน๖ ดังนี้
๑) ด้านการแก้ไขกฎหมาย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดในการจด
ทะเบียนนิติบุคคลในหลายประเด็น โดยมีประเด็นที่สาคัญคือ ลดจานวนผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง
บริษัท จาก ๗ คน เหลือเพียง ๓ คน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น และ
อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนบริษัทไปพร้อม
กันภายในวันเดียวกันได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนให้กระบวนการการจดทะเบียนบริษัท
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว
นอกจากการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนนิติบุ คคลที่ได้ กล่ า ว
มาแล้ว ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาลังอยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไ ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒ (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....) ใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๖

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕.

๕
(๑) แก้ไขปรับปรุงให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใดก็ได้ทั่วประเทศ ๘๖ แห่ง ซึ่งเดิมต้อง
ยื่น ณ จังหวัดที่นิติบุคคลตั้งอยู่
(๒) ปรับปรุงวิธีการประชุมกรรมการให้สามารถดาเนินการประชุม
โดยการติดต่อทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีกวิธีหนึ่ง
(๓ ) ปรับปรุงวิธีการบอกกล่ าวเรียกประชุมใหญ่ให้คงไว้เพียงส่ ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น โดยการยกเลิกการลงโฆษณาคาบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์ เว้นแต่
บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะต้องลงโฆษณาคาบอกกล่าวด้วย
๒) ด้านการปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน๗
(๑) การปรับปรุงแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน แต่เดิม แบบพิมพ์ที่
กาหนดไว้มีหลายประเภท รวมแล้วประมาณ ๒๒ แบบ โดยแต่ละแบบใช้กับการจดทะเบียนต่าง
ประเภทกัน และ มีลักษณะรูปแบบแตกต่างกันออกไป จึงทาให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากใน
การเลือกใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง และยังเป็นปัญหาต่อระบบการจัดเก็บแฟ้มทะเบียนอีกด้วย อีกทั้ง
แบบพิมพ์ดังกล่าวยังได้กาหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องกรอกรายการและข้อความมากมายเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบการจด
ทะเบียนขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมทั้งให้มีการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท เพื่อให้การ จดทะเบียนเป็นไปโดยง่าย โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทาให้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาและเสียค่าใช้จ่ายให้แก่
สานักงานรับจ้างจดทะเบียน
(๒) การยกเลิกการให้กรรมการมาแสดงตัวต่อนายทะเบียน การ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอานาจของบริษัท
จากัด จะต้องลงชื่อในคาขอจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในแบบพิมพ์ โดยการลงชื่อนั้นจะต้องลงชื่อต่อ
หน้านายทะเบียน ดังนั้น หุ้นส่วนผู้จัดการและกรรมการผู้ที่จะลงชื่อจึงต้องมาปรากฏตัวหรือแสดงตัว
ต่อนายทะเบียน เพื่อลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยาก
และเสียเวลาอย่างมาก จึงได้กาหนดแนวทางใหม่ให้การลงชื่อในคาขอจดทะเบียน โดยนอกจากจะ
สามารถลงชื่อต่อหน้านายทะเบียนแล้ว ยังสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นาย
ทะเบียนกลางประกาศกาหนด จึงได้ยกเลิกการให้หุ้นส่วนผู้จัดการและกรรมการที่มีบุคคลดังกล่าว
รับรองลายมือชื่อไว้แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนอีก
๓) ด้านการนาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาระบบ
การให้บริการ เช่น

๗

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย, ๒๕๕๕.

๖
(๑) การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล เพื่อลด
การใช้เอกสารและพัฒนางานบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยได้นาระบบ Image มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารในลักษณะภาพ เพื่อสามารถให้บริการผ่าน
จอคอมพิวเตอร์แทนการค้นข้อมูลจากแฟ้มทะเบียน ซึ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจโดยให้บริการ
รับจดทะเบียน ณ จุดเดียว (Single Point) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ
กรมสรรพากร สานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) โดยให้บริการรับจดทะเบียน ณ จุดเดียว (Single
Point) ซึ่งผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล เลข
ประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร และเลขที่บัญชีนายจ้าง พร้อมทั้งส่งสาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
กรณีที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปได้ ในคราวเดียว ทาให้สามารถลดการติดต่อหน่วยราชการ จาก ๔
หน่วยงาน เหลือเพียงหน่วยงานเดียว รวมถึงลดขั้นตอน จาก ๔ ขั้นตอน เหลือ ๑ ขั้นตอน และลด
ระยะเวลาการดาเนินการจาก ๒๕ วัน เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง
(๓) ระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคลด้วยตนเองผานระบบ
อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการจองชื่อนิ ติบุคคล
เป็นการตรวจสอบและจองชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผูขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ต อง
การใชไดดวยตนเองผานระบบอินเตอรเน็ต และทราบผลได้ทันที และกรมฯจะแจ้งผลการจองชื่อให้
ทราบได้ภายใน ๒๐ นาที ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
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ภาพที่ ๑.๒ ผลการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)

๗
๑.๑.๒ ความสาคัญของปัญหา
๑.๑.๒.๑ ปัญหาของระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบัน
แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พยายามปรับปรุงระบบการให้บริการ
รวมถึงนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ เพื่ออานวยความสะดวกผู้ประกอบการ
และสามารถให้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการจดทะเบียนธุรกิจของไทยในปัจจุบัน
ยังคงมีข้อจากัดบางประการที่จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ขอจดทะเบียนได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑) การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลยั ง คงอยู่ ใ นรู ป แบบกระดาษ/เอกสาร
(paper based system) การขอจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบันสามารถทาได้ ๒ ทาง คือ (๑) แบบ
walk-in ผู้ขอจดทะเบียนกรอกข้อมูล/รายละเอียดในคาขอจดทะเบียนและนาไปยื่นจดทะเบียน ณ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือ (๒) การตรวจคาขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียน
กรอกรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และส่งให้นายทะเบียน
พิจารณาตรวจสอบคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ก็
จะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบทางอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนพิมพ์ (Print out) เอกสารที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องนั้น และนาเอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ผู้
ขอจดทะเบียนจึงยังจาต้องเดินทางมาจดทะเบียนจัด ตั้งนิติบุคคลที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ซึ่งบางครั้ง อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ทาให้ผู้ประกอบการ เกิดความ
เบื่อหน่ายและมีทัศนคติในแง่ลบต่อระบบการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ อีกทั้งยังไม่สนับสนุนและ
ลดแรงจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจอีกด้วย
๒) การเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ยังคงต้องเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสารกระดาษของนิติบุคคลดังกล่าวไว้ทุกราย เนื่องจาก
อาจมีการฟ้องร้อง ข้อพิพาท หรือการขอให้นิติบุคคลคืนสู่ทะเบียน ในอนาคตได้ ซึ่งต้องใช้เอกสาร
ดังกล่าวเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจานวนนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด
๑,๑๓๔,๗๐๐ ราย ในจานวนดังกล่าว เป็นนิติบุคคลที่ยังดาเนินการกิจการอยู่จานวน ๕๔๖,๒๔๗ ราย
และนิติบุคคลที่ไม่ดาเนินการ เลิกและสิ้นสภาพจานวน ๕๘๘,๔๕๓ ราย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน
๒๕๕๖) ซึ่งเป็นจานวนที่สูงมาก ประกอบกับจานวนนิติบุคคลตั้งใหม่มีจานวนสูงขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี
๒๕๕๒ มีจานวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ปีละประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย และในปี ๒๕๕๕ มีการขอ
จดทะเบียน ตั้ง นิติบุคคลใหม่ถึง ๖๓,๘๔๕ รายในปีเดียว ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการให้บริการจด
ทะเบี ย นนิ ติบุ คคลมา ดังนั้น จึงมีความเป็นต้องจัดหาวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเหล่ านี้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มีจานวนสูงขึ้น
เรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้กระดาษและการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยต้องพิจารณาควบคู่ไปกับประเด็นปัญหาพยานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๑.๑.๒.๒ การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเทศไทยก าลั ง อยู่ ระหว่ า งการเตรี ย มพร้ อมในการเข้ า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC ในปี ๒๕๕๘ ซึ่ ง การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นมี
วัตถุประสงค์เพื่อ

๘
๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม
๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
โดยการพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานที่ จาเป็ นและการปรั บประสานนโยบายที่ จะช่ว ยสนับ สนุ นการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การขนส่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเหมืองแร่
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมและพัฒนา
SMEs และการเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ภายใต้ความริเริ่มเพื่อการ
รวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการปรับประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ผ่านการจัดทาความตกลงการค้าเสรีและความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการผลิตและการจาหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก๘
ผลจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น จะมีผ ลท าให้ ภู มิภ าคนี้
เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยการค้าการลงทุนจะเสรีมาก เนื่องจาก นักธุรกิจ รวมถึง SME จะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยประชากรกว่า ๕๙๐ ล้านคน ทั้งในด้าน
การส่งออกสินค้าไปขาย และการนาเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสาเร็จรูปเพื่อนามาใช้ในการผลิต ด้วยต้นทุน
ที่ลดลงจากการลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้ า ทั้งด้านภาษีและที่มิใช่ภาษีในอาเซียน รวมถึงการลด/
ยกเลิกอุปสรรคด้านการค้าบริการและการลงทุน และการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและ
สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจะได้รับ
ประโยชน์จากสิทธิในการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเสมือน
นักลงทุนในประเทศ รวมถึงการได้รับความคุ้มครองการลงทุน นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการ
รวมตัวของตลาดทุนและการเปิดเสรีบริการด้านการเงินในอาเซียน ทาให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี
มากขึ้น สนับสนุนการจัดทาธุรกิจร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศอาเซียนอื่น๙
เมื่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคมีความเสรีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันก็จะมี
ความเข้มข้นและรุนแรงมากตามไปด้วย ดังนั้น ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
แม้แต่ประชาชน ต้องเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ๑๐ กรมพัฒนา
ธุรกิจ การค้าจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเตรียมความพร้อม โดยหาแนวทางในการพัฒนาระบบการ
๘

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ทาความรู้จักอาเซียน, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
http://www.dtn.go.th/images/stories/aecinfo/asean/_AEC.pdf.
๙
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, เรื่องเดียวกัน.
๑๐
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, เรื่องเดียวกัน.

๙
ให้บริการด้านการ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นแรกในการเริ่ มต้นธุรกิจทั้งสาหรับ
ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความสะดวก รวมเร็ว มีมาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศ
อาเซียนอื่น เช่น สิงคโปร์ ที่มีระบบการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับในการเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เน้นความง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัด รวมทั้งการ
สร้างคลังข้อมูลอาเซียน และ ASEAN Fast Track Lane เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ
อาเซียน๑๑
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการ
จดทะเบียนธุรกิจมีมาตรฐานเป็นสากลและทัดเทียมประเทศอื่น เตรียมพร้อมสาหรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อีกทั้งเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อ
การเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ในอันดับ Top-Ten ของโลก จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ
และเป็นสากล ให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวไปอย่างรวดเร็วภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นโลกที่ ไร้พรมแดน และแต่ละประเทศต่างนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
ต่างๆของตนเพื่อเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการพัฒนาระบบ
การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และเห็นชอบให้หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสานักงาน ก.พ.ร ให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการดังกล่าวซึ่ง
ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตั้งระบบ e-Registration โดยจัดทา
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) มี
ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๑.๑.๒.๓ ประโยชน์ ข องระบบการให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ระบบ e-Registration จะก่อให้เกิดผลดีอื่นหลายประการ ดังนี้
๑) ด้ า นของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร จะท าให้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า สามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาให้ระบบจดทะเบียนมี
ความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง ลดการใช้กระดาษ และสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มี
จานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีได้อย่างเพียงพอ๑๒ นอกจากนี้ ระบบ e-Registration จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
๒) ด้ า นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ จะได้ รั บ การ
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมา
๑๑
๑๒

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รายงานประจาปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๕.
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีจานวนนิติบคุ คลจดทะเบียนตั้งใหม่ปลี ะประมาณ ๖๐.๐๐๐ ราย และในปี ๒๕๕๕ มีการขอจด
ทะเบียนตั้งนิติบุคคลใหม่ถึง ๖๓.๘๔๕ รายในปีเดียว ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลมา

๑๐
เพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทาให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการ
ดาเนินงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
๓) ด้านประสิ ทธิภ าพการให้ บริ การของภาครัฐ และการเป็นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบ e-Registration จะเป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ ในเชิงรุก โดยเพิ่มประสิ ทธิภ าพและยกระดับการให้บริการของส่ วนราชการแบบ
บูรณาการ และเพื่อเป็นการรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ทีจ่ ะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
๔) ด้า นเศรษฐกิจ และการลงทุ น ของประเทศ เมื่ อ ผู้ ขอจดทะเบี ย น
ได้รับความ พึงพอใจอันเนื่องจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการเริ่มต้นธุรกิ จ และช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
ประเทศไทย เป็นการรองรับการประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและเป็น
แรงผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การลงทุน ประโยชน์
ทางด้าน การจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง
ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ
๑.๑.๒.๔ ประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ในการพั ฒ นาระบบการจดทะเบี ย นนิติ บุ ค คลออนไลน์ มี ปั จ จัย และ
เงื่อนไขสาคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้
๑) ประเด็ น กฎหมาย ว่ า มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และจาเป็นต้องแก้ไข/จัดทาใหม่ ดังนี้
(๑) กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้แบบฟอร์มกระดาษและเอกสารหลักฐาน รวมถึงมี
ข้อกาหนดบางประการที่อาจต้องปรับเปลี่ยน หากมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การลงลายมือชื่อ ตราประทับอิเล็ กทรอนิกส์ การกาหนดให้ ต้องมีพยานเพื่อ
รับรองผู้เริ่มก่อการของบริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียน
การมอบอานาจ เป็นต้น
(๒) ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลมีลักษณะแตกต่างจากระบบ
การให้ บริการประเภทอื่น โดยการจดทะเบียนมีผลผูกพันเฉพาะตัวบุคคลต่างๆเป็นรายบุคคล จึง
จาเป็นต้องพิจารณารูปแบบและขั้นตอนการจดทะเบียนให้มีสามารถสืบย้อนไปได้ถึงตัวบุคคล และมี
ผลผูกพันทางกฎหมาย
(๓) ระบบการจดทะเบี ย นทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ าจก่อ ให้ เกิ ด ข้ อ
กังวลเกี่ยวกับ ข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น โดยเมื่อกระบวนการจดทะเบียนมีความสะดวก
ง่าย และรวดเร็ว จึงอาจเป็นช่องทางให้บุคคลทุจริตได้ง่ายขึ้น เช่น การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัทโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด จึงจาเป็นต้องกาหนดข้อกฎหมายหรือ
แนวทางในการป้องกันเหตุดังกล่าว

๑๑
๒) ประเด็นด้านกระบวนงาน
การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ จะมีกระบวนการที่
แตกต่างจากระบบการจดทะเบียนในปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในรูปแบบของกระดาษ โดยกระบวนงานจะต้อ ง
มีความสอดคล้องกับกฎหมายและและมีผลผูกพันบุคคลตามกฎหมายด้วย
๓) ประเด็นด้านการเตรียมความพร้อม
การเปลี่ ย นระบบการจดทะเบี ยนนิติ บุคคลจากระบบปกติ หรื อ
ระบบ (manual) มาเป็ น ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ จะก่อให้ เกิดความเปลี่ ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้ง
ทางด้านผู้ใช้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการให้บริการ จึงจาเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบการจดทะเบี ย นปั จ จุ บั น และระบบจดทะเบี ย นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม (e-Registration) เพื่อหาข้อดีข้อเสีย
๑.๒.๒ ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าควรปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้สามารถรองรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะ
๑.๒.๓ พิ จ ารณาและศึ ก ษากระบวนงานการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลในปั จ จุ บั น เพื่ อ
เปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนงานใหม่สาหรับการให้บริการ
จดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยสามารถให้บริการจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนด มีความมั่นคง
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะ
๑.๒.๔ พิ จ ารณาผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการรั บ จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบ เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ เป็นต้น
และพิจารณาเสนอแนะมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคคลดังกล่าว สาหรับการใช้ระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (eRegistration)
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา/วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา
๑.๓.๑.๑ ด้านกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุง หรือจัดทาใหม่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะ
๑.๓.๑.๒ ด้ า นกระบวนงาน พิ จ ารณาและทบทวนกระบวนงานที่ เ หมาะสม
สาหรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และศึกษาการพัฒนา
ระบบ การจดทะเบี ย นธุร กิจ ทางอิเล็ กทรอนิกส์ ของประเทศอื่นๆเพื่อใช้ เป็นแนวทางและปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะ

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
ทุติยภูมิ โดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้
๑) ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ
(๑) ผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้อานวยการ
สานักกฎหมาย และผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ แก่ ส านั กงานพัฒ นาธุร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์ก ารมหาชน) ส านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สานักงานศาลยุติธรรม กรมสรรพากร และกรมศุลกากร
(๓) ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานกฎหมายหรื อ ส านั ก งานบั ญ ชี ที่
ให้บริการรับจดทะเบียน
(๔) ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือเป็นจานวนมาก เช่น
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
๒) ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่
(๑) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) ค้นหาจากเอกสารวิช าการและ website ได้แก่ นโยบาย
รัฐบาล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ การลงลายมือชื่อ การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานราชการอื่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจของต่างประเทศ
๑.๓.๒.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา ค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และ
ข้อมูล ทุติยภูมิ จากเอกสารและ website และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยมีระเบียบวิธีการ ดังนี้
๑) สารวจ ประมวล และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
๒) จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคล
๓) นาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมารวบรวมตรวจสอบ และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามกรอบแนวคิด นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาประมวลสรุป
๔) ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรวบรวมประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้ในการวิเคราะห์
๕) ทาการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและจัดทา
รายงานการศึกษาวิจัย

๑๓
๑.๔ ประโยชน์ที่ของการศึกษา
๑.๔.๑ สามารถพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมาย
และกฎระเบียบดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
๑.๔.๒ มีกระบวนงานในการให้ บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (eRegistration) ที่เหมาะสม รวดเร็ว โปร่งใส และสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจและบริบทของ
ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ผู้ ข อจดทะเบี ย นสามารถยื่ น ขอจดทะเบี ย นผ่ า นระบบดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนด ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ในระบบการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๑.๔.๓ ทาให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจ และ ความ
พร้อมในการใช้ระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดข้อติดขัดในการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
๑.๔.๔ มีระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่
มีความปลอดภัย น่ าเชื่อถือ เป็ น สากล สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้ ประกอบการในการจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดอันดับความ
ยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business) ของธนาคารโลก และนามาซึ่งประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของไทยในภาพรวมต่อไป
๑.๕ นิยามศัพท์/การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
๑.๕.๑ “นิติบุคคล” หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุน
เพื่อดาเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดา
นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอานาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น นิติ
บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น
ภายในขอบแห่งอานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกาหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้ง นอกจากนั้น นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและ
หน้ าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึ งมีพึงเป็ น ได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น กระทรวง ทบวง กรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา บริษัท
จากัด มูลนิธิ
๑.๕.๒ “ห้ า งหุ้ น ส่ วน” หมายถึ ง สั ญ ญาซึ่ง บุ ค คลตั้ งแต่ ๒ คนขึ้น ไปตกลงเข้ า กัน เพื่ อ
กระทากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้น
๑.๕.๓ “บริษัท (บริษัทจากัด)” หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปร่วมกันทากิจการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรจากการดาเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน
๑.๕.๔ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง เทคโนโลยีสาหรับการประมวลผลสารสนเทศ
ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการ
ประยุ กต์ การบริ ก าร และพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยเป็ น ๓ กลุ่ ม ได้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก

๑๔
มากมาย องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทางานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์
(คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไป
ยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)๑๓
๑.๕.๕ “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนาและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้

๑๓

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

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการศึกษา 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) แนวคิดเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ (๗)
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government (๘) แนวคิดองค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)
(๙) หลักความเสมอภาค (๑๐) ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท (๑๑) แนวคิดเกี่ยวกับการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (๑๒) การพิสูจน์ตัวบุคคล ดังนี้ คือ
๒.๑.๑ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM)๑
แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม New Public Management หรือ NPM) เป็น
แนวคิดการปรับเปลี่ ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐซึ่งชวยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐให้สอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยี และสามารถตอบสนอง
ต่อความตองการของประชาชนไดเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวถือเปนสิ่งใหมในระบบ
การบริหารภาครัฐของไทย
แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ กลไกการบริหารงานภาครัฐจึงตองมีสมรรถนะในการจัดการที่สูงเพียงพอสาหรับ
รองรับการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปในจังหวะและในทิศทางที่พึงประสงค การจัดการภาครัฐ
สมัยใหมมีฐานแนวคิดจากการสงเสริมใหใชกลไกตลาด (Market mechanism) และวิธีการบริหาร
อยางมืออาชีพ (Managerialism) โดยการดาเนินภารกิจของรัฐ มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) ใหความสาคัญกับการบริหารอยางมืออาชีพ (Professional management)
โดยเน้นความเปนอิสระของผู บริหารหนวยงานภาครัฐในการใชดุลยพินิจตัดสินใจในการบริหารงาน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปสูการบรรลุผลสาเร็จที่พึงประสงค
๒) เน นการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ของการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ชั ด เจน (Clear
objectives) พรอมทั้งกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จในการปฏิบัติ งานอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐสามารถนาไปสู ผลสาเร็จที่ต องการ (Accountable for results) มากกวาการให
ความสาคัญกับระเบียบปฏิบัติราชการหรือแบบแผนและขั้นตอนตางๆ เปนหลัก
๑

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

๑๖
๓) เชื่อมโยงผลสาเร็จของการปฏิบัติงานเขากับการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐ
และสงเสริมใหมีระบบการใหรางวัลตอบแทนที่ผลสาเร็จในการปฏิบัติราชการเพื่อใหผูบริหารและผู
ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มุงสูผลสาเร็จขององคการอยางสูงสุด
๔) ปรับปรุงโครงสรางองคการและระบบการทางานใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด มี
ความคลองตัว และสามารถปฏิ บั ติงานไดอยางมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทั้งนี้ อาจใชการ
ดาเนินการจางเหมาโดยภาคเอกชน (Contract-out) หรืออาจใหดาเนินการโดยประชาชนได
๕) สงเสริมใหมีระบบแขงขันในการจัดบริการสาธารณะ (Contestability) โดย
องคกรรั ฐ หรื อองค์ กรอื่ น อั น จะน าไปสู การปรั บปรุ งประสิ ท ธิภ าพและคุณ ภาพในการจั ดบริ การ
สาธารณะ
๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารใหมีความทันสมัย และสงเสริมการใชเทคโนโลยีและ
เทคนิ ค วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การในภาคเอกชนมาใช กั บ การบริ ห ารงานภาครั ฐ (Business-like
management)
๗) สงเสริมวินัยทางการเงินการคลัง เนนการใชจายที่ประหยัดและกอใหเกิดความ
คุมคาของการใชทรัพยากรภาครัฐที่มีอยางจากัดใหเกิดประโยชนตอสาธารณะอยางสูงสุด (Value for
money)
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน๒
การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การกาหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการ
ปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใด
และใช้วิธีการใด จึ งจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจที่ไม่จาเป็น กระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอานาจตัดสินใจ อานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยจัดหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และออก
กฎ ระเบียบต่าง ๆ มารองรับ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อานาจนิติบัญญัติ
คือ รัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วางแนวทางให้รัฐต้อง
ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาการบริการ
ภาครัฐ ดังนี้
๑) การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อการพัฒ นาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ
๒) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีก ารทางาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๒

สุเทพ เอี่ยมคง, การบริหารราชาการแผ่นดิน, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา www.kpi.ac.th/wiki/index.php/
การบริหารราชการแผ่นดิน.

๑๗
๓) การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและ การ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
๔) ดาเนิ น การให้ ห น่ว ยงานทางกฎหมาย ที่ มี ห น้ า ที่ใ ห้ ความเห็ นเกี่ ยวกั บการ
ดาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดาเนินการอย่างเป็นอิสระ
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามหลักนิติธรรม
การวางแนวทางดังกล่าวนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อกาหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นสาคัญ โดยที่รัฐจัดระบบงานเพื่อบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 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 ในการทา PMQA มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ต้องหาลักษณะสาคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ
ความท้าทายขององค์กร บุคลากรในองค์กรต้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องรู้ พันธกิจ
หน้าที่ วิสัยทัศน์ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ว่ามีอะไรบ้าง
ขั้นตอนที่ ๒ องค์กรที่เป็นเลิศจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้ง ๗ เกณฑ์ โดยแต่ละ
องค์กรไม่จาเป็นต้องใช้เหมือนกันหมด สามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร โดยมี
กรอบทิศทางเดียวกัน (ส่วนจะทาเรื่องใดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละองค์กร) ได้แก่ เกณฑ์
ที่ ๑ การนาองค์กร เกณฑ์ที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เกณฑ์ที่ ๓ การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์
ที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เกณฑ์ที่ ๖ การจัดการกระบวนการ เกณฑ์ที่ ๗ ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ
การปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้ง ๗ ถือเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม คือ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องเชื่อมโยงกันหมด จะไม่เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนเหมือนที่ผ่านมา เปรียบเสมือนการ
ตรวจสุ ขภาพองค์ ก าร ที่ จ ะท าให้ ทราบจุ ด แข็ งและโอกาสในการปรั บปรุ ง และนาโอกาสในการ
ปรั บ ปรุ งที่พบไปวางแผนพัฒนาองค์การให้ มีประสิ ทธิภาพ โดยเลื อกเครื่องมือทางการบริห าร ที่

๓

สมบัติ อิศรานุรักษ์, ผู้บรรยาย, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) , กระทรวงมหาดไทย (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) , ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
http://www.lampang.doae.go.th/pdf/pmqa.pdf.

๑๘
เหมาะสมมาดาเนิ นการ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐ แนวใหม่
Management: NPM) และเป็นไปตามหลักการบริการราชการแผ่นดิน๔

(New

Public

ภาพที่ ๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ
ในส่วนของการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าจะมีความเกี่ยวข้องในส่วนของเกณฑ์ที่ ๓ (การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย) และเกณฑ์ที่ ๖ (การจัดการกระบวนการ)๕ ดังนี้
๒.๑.๓.๑ เกณฑ์ที่ ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑) ก าหนดกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตามพั น ธกิ จ เพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ๖และผู้มีส่วนได้เสีย๗ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
๔

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖,
แหล่งที่มา http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153.
๕
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.), คู่มือคาอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาหรับส่วนราชการระดับกรม, (พิมพ์ครั้งที่ ๑), กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.), ๒๕๕๓.
๖
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึง
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย ในการดาเนินการ ส่วนราชการควรระบุผู้รับบริการหลักให้ชัดเจน เนื่องจาก
การกาหนดผู้รับบริการที่ชัดเจนจะมีความเชื่อมโยงไปถึงการดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ด้วย ทั้งเรื่องการกาหนด
ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนองความต้องการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งจะต้องครอบคลุมกลุ่มตามที่ได้
ระบุไว้
๗
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้รับบริการของผู้รับบริการของส่วนราชการ หรือผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรใน
ส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผูร้ ับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แต่ควร
แยกผู้รับบริการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอีกกลุม่ หนึ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของแต่ละกลุม่ ได้อย่างชัดเจน

๑๙
๒) มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ
๓) มี ร ะบบที่ ชั ด เจนในการรวบรวมและจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ เพื่อกาหนดวิธีการและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
๔) มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยและจั ด กิ จ กรรมอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
๕) เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการผ่ า น
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
๖) มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสียใน แต่ละกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ
๗) กาหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทาแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียทราบ และจัดทาคู่มือการทางานของบุคลากรในการให้บริการ
๒.๑.๓.๒ เกณฑ์ที่ ๖ การจัดการกระบวนการ
๑) กาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
๒) จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ข้อกาหนดด้านกฎหมาย และข้อกาหนดที่สาคัญที่ช่วยวัดผล
การดาเนินงาน และ/การปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
๓) ออกแบบกระบวนการจากข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ และน าปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องทีส่ าคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
๔) มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
การจัดการกระบวนการเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
๕) กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนาไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกาหนดที่สาคัญ
๖) มีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
เพื่อให้ ผลการดาเนินการดีขึ้น และป้องกั นไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทางานช้า และความสูญเสียจาก
ผลการดาเนินงาน

๒๐
๒.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๘
แผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของหน่วยงานรัฐ ๙ และ มี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุด ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กาหนดเป้าหมายพัฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย โดยพั ฒ นาโครงข่ า ย
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ที่
เท่าเทียมกันและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั้งด้านการศึกษา
การสาธารณสุข การเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหา
สาระและโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการและการบริการภาครัฐ
สาหรับหน่วยราชการที่มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน เช่น การให้บริการ
จดทะเบี ย นธุร กิจ ของกรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า ต้อ งยึด หลั ก การบริ ห ารจัด การองค์ กรที่ ดี โดยให้
ความสาคัญกับการให้บริการและการพัฒนาคุณภาพของบริการ จึงจาเป็นต้นวางกรอบแนวคิดให้
สอดคล้องกับหลักการบริการและการบริการภาครัฐ ดังนี้
๒.๑.๕.๑ นิยาม “การบริการ”
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู้อื่น ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่มีรูปร่างหรือตัวตนไม่สามารถสัมผัสหรือจับแตะต้องได้ ๑๐ การ
๘

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙.
เจริญพงค์ พรหมศร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ๒๕๐๔-๒๕๕๔, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
www.scribd.com/doc/20372163/แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.
๑๐
ตรีเพ็ชร์ อ่าเมือง, คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ “Service Mind”:งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กอง
บริหารงานทั่วไป, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/pdf/12/A
service mind manual.pdf.
๙

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) เป็นวิธีการที่ดีกว่าวิธีอื่น เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้
เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละรายได้ และลักษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ชิด แต่
วิธีการนี้มีข้อจากัดในเรื่องของความแตกต่างในการให้บริการ ณ เวลาที่ต่างกัน เนื่องจากการให้บริการ
จะไม่เหมือนกัน มาตรฐานการให้บริการในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน
๒) การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปั จ จุ บั น นั บ ว่ า มี
ความสาคัญมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการ
ให้ลูกค้า ผู้รับบริการสามารถบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) และมีต้นทุนการให้บริการต่ากว่า
การใช้คนให้ บ ริ การซึ่งการให้ บ ริ การแต่ล ะครั้งจะมีมาตรฐานเท่ากัน แต่การให้ บริการด้ว ยวิธีนี้ มี
ข้อจากัดในเรื่องการปรับรูปแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ยาก
๒.๑.๕.๓ การให้บริการภาครัฐ๑๔
การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ค วามสาคัญ และ
พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากใน
สังคมประชาธิปไตยนั้น การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจสาคัญอันดับแรกที่รัฐ
พึงกระทา ยิ่งในช่วงปั จจุบันได้มีกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ ยนสภาพสั งคมให้เข้าสู่ ความเป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น เนื่องจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้
สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น ทาให้ต้องการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการดาเนินงานมากขึ้น
รวมถึงการทางานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน
นอกจากนี้ การให้ บริการของภาครัฐ ที่มีคุณภาพ จะเป็นสิ่งที่สะท้อน
สมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการ
๑๑

ตรีเพ็ชร์ อ่าเมือง, อ้างแล้ว.
อาศยา โชติพานิช, ศิลปการให้บริการสูค่ วามรู้สึกทีด่ ,ี ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา opdc.dgr.go.th/dgr51_1.doc.
๑๓
เทพ สงวนกิตติพันธุ,์ การให้บริการด้วยเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งทีม่ า
www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/upload/Documents/service.doc.
๑๔
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, คู่มือการธารงรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชน, ๗ มิถุนายน
๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://asdg.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=section
&layout=blog &id=16&Itemid=71.
๑๒

๒๒
ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทั ศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วง
หลายปี ที่ ผ่ า นมา ทั้ ง นี้ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ จะมี ผ ลเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้ อ มการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก รภาครั ฐ ท าให้ อ งค์ ก รภาครั ฐ มี ขี ด ความสามารถในการ
ให้บริการเทียบเท่ากับภาคเอกชน ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยสร้างความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่ายในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรเอกชน ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ ๑๕
สาหรับประเทศไทย คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จัดได้
ว่าเป็นเรื่องหรือแนวคิดใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐของไทย นับตั้งแต่ได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อกาหนด
จากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงส่วนราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น ประกอบกับการนาแนวคิดของการ
บริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ได้ทาให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆ มุ่งกาหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core Objective) ในการจัดบริการ
ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ๑๖
การพัฒนาการให้บริการภาครัฐควรเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากเชิงรับที่
รอการตอบสนอง เป็ น แบบริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ หรื อ เชิ งรุ ก กล่ า วคื อ ผู้ บ ริ ก ารต้ อ งมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ (Creative) มีความคิดใหม่ๆไม่ควรยึดติดกับ ประสบการณ์หรือบริการที่ทาอยู่เคยปฏิบัติ
มาอย่างไรก็ทาไปอย่างนั้นโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน ๑๗ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐมีส่วนสาคัญที่จะช่วย
พัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นแกนหลักในการกาหนดแนวทางการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ รับบริ การอย่างมีประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ลสู งสุ ด ๑๘ ดังนั้ น
หน่วยงานควรต้องมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควร
กาหนดวิสัยทัศน์และขอบเขต (scope) ของการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ (implementability) จัดระบบการทางานให้เกิดความคล่องตัวองค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ให้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว จัดทาลาดับขั้นตอนการให้บริการองค์กรควรจัดทา
๑๕

สานักงานงานขนส่งชลบุร,ี “การยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ,” ใน เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตร “การให้บริการสาธารณะ โดยการมีสิทธิร่วมของประชาชน (People ’s Audit) สถาบันพระปกเกล้า,”
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา chonburi.dlt.go.th/ks/article.doc.
๑๖
สานักงานงานขนส่งชลบุร,ี เรื่องเดียวกัน.
๑๗
ตรีเพ็ชร์ อ่าเมือง, อ้างแล้ว.
๑๘
สานักงานงานขนส่งชลบุร,ี เรื่องเดียวกัน.

๒๓
ขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถทาตามได้อย่างถูกต้อง
และไม่สั บ สน ๑๙ โดยทั้ง ผู้ น าและสมาชิ ก ในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว ม (participation) ในการก าหนด
รวมทั้ง คานึ งถึงความต้องการ (needs) ของผู้ มารับบริการเป็นส าคัญ (customer oriented)
กล่าวคือ การที่ภาครัฐจะสามารถนาบริการที่ดีมีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชนได้อย่างสอดคล้องและตรง
ตามความต้องการของประชาชนด้วยนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการให้ประชาชนผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพสูงสุ ด โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
แตกต่างกันออกไป อาทิ การมีจุดรับคาร้องเรียน อาจเป็นกล่องรับคาร้องเรียนจากผู้บริการทาง
โทรศัพท์หรือจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยรับคาร้องเรียน การมีกล่องรับความคิดเห็นจากผู้บริการ การทบทวน
กระบวนการ การปฏิบัติ วิธีดาเนินการและนโยบายหน่วยงาน แบบสอบถามการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้รับบริการ๒๐
นอกจากนี้ ในการพั ฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ ควรมีการกาหนด
มาตรฐานสาหรับงานใหม่ ควรเริ่มจากการทบทวนนโยบายว่ามีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะ
การด าเนิ น งานในปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยงานหรื อ ไม่ ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
ตลอดจนกาหนดวิธีการดาเนินงาน กระบวนการ วิธีการ ลาดับกิ จกรรม ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็น
ผู้ควบคุม เครื่องมือ วัตถุดิบ โดยจัดทาเป็นแผนภูมิกระบวนการดาเนินการ และกาหนดดัชนีชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ ทั้งนี้ สิ่งที่สาคัญต้องจัดทาเป็นประกาศความมุ่งมั่นในการดาเนินการตามมาตรฐาน
ใหม่ไว้ในที่สาธารณะ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ๒๑
๒.๑.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”หมายถึง การนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ห รื อเครื่ องมือแบบอัตโนมัติ มาประมวลผลข้อมู ล ต่าง ๆ โดยนาระบบมาติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้ งการติดต่อสื่อสารทางานร่วมกันของระบบสารสนเทศของ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สาหรับการจัดการและการให้บริการ๒๒
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รหรื อ ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางธุรกิจสู ง
องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมทาให้องค์กรนั้น
สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร จะช่วยลดขั้นตอน
การทางานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น สร้างความแข็งแกร่งเพิ่ มและประสิทธิในการผลิตสินค้าและ
บริการนาสู่ธุรกิจยุคใหม่ต่อไป นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและช่วยให้การดาเนินกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กรสะดวกยิ่งขึ้น๒๓
๑๙

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

๒๔
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุ นการทางานด้านต่าง ๆขององค์กรในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีจานวนผู้รับบริการจานวนมาก ถึงแม้ว่าหน่วยงานภายใต้
กากับของรัฐบาลบางแห่งได้รับสิทธิในการให้บริการตามกฎหมาย ซึ่งทาให้ไม่มีคู่แข่งในเชิงธุรกิจอย่าง
ชั ด เจน แต่ ก็ เ ผชิ ญ กั บ แรงกดดั น จากภาคสั ง คมและการเมื อ งเพื่ อ ให้ ป รั บ ปรุ ง บริ ก ารและผล
ประกอบการอยู่เสมอ และถึงแม้ว่าจะไม่มีคู่แข่งโดยตรงแต่มักจะถูกนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อื่นที่ปฏิบัติภารกิจที่ใกล้เคียงกัน๒๔
ในหน่วยงานด้านการให้บริการประชาชน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
อาจแบ่งเป็นสองด้านหลักคือ ด้านการประมวลผลเพื่อการให้บริการ และการประมวลผลเพื่อช่วยการ
บริหารและจัดการ โดยมีแผนกงานสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในองค์กรที่ดูแลเรื่องโครงสร้าง เพื่อ
การประมวลผลพื้นฐาน (basic infrastructure) ขององค์กรการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับการประมวลผลให้หน่วยงานภายในและการสนับสนุนการบริหารและจัดการให้กับหน่วยงาน
บริหารระดับสูง๒๕
๒.๑.๗ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ e-Government เป็ น การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการ
ให้ บ ริ การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มีประสิ ทธิภ าพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้
ภาคเอกชนและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรมและเป็นการกระตุ้นการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารในภาคเอกชนและประชาชน เพื่อนาประเทศก้าวเข้าสู่การ
แข่งขันในเวทีโลก นอกจากนั้น ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ของประเทศในการก้าวเข้าสู่ e-Thailand อีกด้วย ซึ่ง
ในการสร้างระบบดังกล่าว ภาคราชการจะต้องเตรียมการรองรับ โดยปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของทางราชการให้มีความสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สนับสนุนการปรับปรุงทรั พยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกาหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ๒๖
สาหรับประเทศไทย ในเรื่องการบริหารและการบริการของรัฐแก่ประชาชน มีการ
กล่าวถึง ตั้งแต่ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๘ ๒๗
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่กล่าวถึงการนาไอทีมา
ใช้ เ พื่ อ เชื่ อ มโยง ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ ภาคเอกชน เพื่ อ การบริ ห ารและก ารบริ ก ารที่ มี

๒๔

ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ, อ้างแล้ว.
ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ, อ้างแล้ว.
๒๖
กระทรวงสาธารณสุข, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government), ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
www.moph.go.th/opdc/docs/รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2.doc
๒๗
มาตรา ๗๘ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒๕

๒๕
ประสิทธิภาพ๒๘ รวมถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ที่ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ e-Government ๒๙ หรือ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้ปรับปรุงระบบบริการประชาชน
ให้ เป็ นเชิงรุ กมากขึ้น ทั้งในรูป แบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุ มการให้บริการ ที่
หลากหลายขึ้ น และการให้ บ ริ ก ารถึ ง ตั ว บุ ค คลผ่ า นระบบศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มและระบบรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ๓๐
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government จะทาให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับ
ภาครัฐมากขึ้น โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ กระบวนการ
ทางานของระบบราชการจะมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่มากขึ้นใน อันเนื่องมาจากการเปิดเผย
ข้อมูล และประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาจึงคาดว่าจะนาไปสู่การลดคอร์รัปชั่นได้ใน
ที่สุด๓๑
๒.๑.๘ แนวคิดองค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)๓๒
การเกิดขึ้นขององค์การเสมือนจริงเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของรูปแบบการ
บริ ห ารงานขององค์ ก ารอั น เนื่ อ งมาจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ เ น้ น การ
ติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงบุคคลและองค์การเข้าด้วยกันแบบไร้ขอบเขต เพื่อประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงสินค้าหรือบริการให้ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวคิด Virtual Office จะทาให้พนักงานสามารถทางานที่ใดก็ได้ผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การเชื่อมโยงกันระหว่างทีมงานรวดเร็วรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับองค์กร
หัวหน้า หรือการดาเนินการประชุมร่วมล้วนสะดวกสบายอย่างยิ่ง และช่ว ยลดการใช้พลังงาน ลดโลก

๒๘

ข้อ ๕.๓ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
๕.๓.๔ (๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย โดยพัฒนาโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศบนพื้นฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกันและ
พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุข การเกษตร
และส่งเสริมให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาสาระและโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
๒๙
Nectec Pedia. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์. ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา wiki.nectec.or.th/gitiwiki/pub/
Pub/.../๐๐๑_eGov_by_HTK.doc
๓๐
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๑
๓๑
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์.” ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org
๓๒
ปารดา บัณฑูรนิพิท. ต้นไม้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์การเสมือนจริง. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา
www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec.../aw06.pdf

๒๖
ร้อน๓๓ อีกทั้งทาให้การใช้พื้นที่ในออฟฟิศคุ้มค่า มีการสลับสับเปลี่ยนให้พนักงานไม่ต้องเข้ามาทุกวัน
จึงประหยัดค่าใช้จ่ายไปมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดรูปแบบองค์การ
เสมือนจริงนี้ องค์การต่างต้องพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับองค์การของตนอย่างเหมาะสม
เพื่อให้องค์การนั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
ประโยชน์ขององค์การเสมือนจริง มีดังนี้
๑) ด้านองค์การ เป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ทรัพยากรใน
เครือข่ายเพื่อการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ เช่น amazon.com ที่ประสบความสาเร็จในการ
บริการขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นต้น
๒) ด้านผลผลิต ช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพและ
รวดเร็ว ส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการขยายตัวของสินค้า/บริการเป็นการลดเวลาในการผลิตก่อนเข้าสู่
ตลาดและเพิ่มการขยายตัวของสินค้าในตลาดประเภทที่ธุรกิจเดี่ยวไม่สามารถทาได้โดยลาพัง
๓) ด้านคนทางาน ให้คุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์มองว่ามนุษย์มีความสาคัญมากขึ้น
เปิ ดโอกาสให้ ใช้ความคิดสร้ างสรรค์มากขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในหลายแหล่งของเครือข่ายการทางาน
๔) ด้านระยะทาง พนักงานและลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่สานักงาน ทาให้ ไม่มี
อุปสรรคเรื่องระยะทาง ทาให้การทางาน การประชุม ความร่วมมือกัน กระทาได้อย่างคล่องตัวและ
รวดเร็ว
๕) ด้านสถานที่ตั้ง การไม่มีสถานที่ตั้งขององค์การด้วยการนารูปแบบการทางานที่
ยืดหยุ่นมาใช้ก่อให้เกิดผลดีเรื่องการลดการเกิดความเสียหายด้านกายภาพ เช่น ไฟไหม้แผ่นดินไหว
การให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นออนไลน์ จึ ง สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น แนวความคิ ด
ดังกล่าว โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์และอานวยความสะดวกผู้ขอจดทะเบียน ทาให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่
ต้องเดินทางมาที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา
ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการต่อไป
๒.๑.๙ หลักความเสมอภาค
ความเสมอภาคเป็นแนวทางของการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่กาหนด
สิ่งพึงกระทาระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยแนวปฏิบัติในการใช้อานาจปกครอง
ของภาครัฐทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ต้องคานึงถึงความเท่าเทียมและสร้างความเท่า
เทียมต่อประชาชนทุกคนภายใต้ปกครองของรัฐนั้น โดยประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาค
หรือความเท่าเทีย มกันในเรื่ องสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิ
มนุษยชน นั้นคือ ปัจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและ
การรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วม

๓๓

รศ.ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, “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
ในด้านของผู้ บริ การหรือฝ่ายปกครอง สามารถแบ่งการกระทาออกได้เป็น ๒
๓๕
ลักษณะ คือ
๑) การกระทาในลั กษณะที่เป็นการออกกฎหมายล าดับรอง ซึ่งได้แก่ การออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศต่างๆ จะต้องกระทาโดยอาศัยอานาจและอยู่ภายใน
กรอบของกฎหมายแม่ บ ทที่ใ ห้ อ านาจ หากการกระท าของฝ่ า ยปกครองนั้ นอยู่ภ ายใต้ กรอบของ
กฎหมายแม่บทก็ย่อมถือว่ากฎหมายลาดับรองนั้นไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค เว้นแต่กฎหมายแม่บท
ที่ให้อานาจนั้นเองที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
๒) การกระทาในลักษณะที่มีผลเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคล โดยหลักการ
กระทาของฝ่ายปกครองเป็นการกระทาที่มีผลเป็นเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น ดังนั้น การ
กระทาของฝ่ ายปกครองจะละเมิดหลั กความเสมอภาคได้ก็ต่อเมื่อฝ่ ายปกครองได้ปฏิบัติต่อกรณี
เฉพาะที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้สอง
กรณี คื อกรณีแรกเป็ น กรณีที่กฎหมายให้ อานาจแก่ฝ่ ายปกครองในการใช้ดุล พินิจในการเลื อกใช้
มาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือในกรณีที่ส องเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กาหนดอานาจดุลพินิจให้
เจ้ าหน้าที่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือมีการกาหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งผู กพันให้ ฝ่ าย
ปกครองต้องปฏิบัติตามหรือไม่มีอานาจดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติ หากไม่ได้มีการดาเนินการตาม
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้ง ก็จะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคในลักษณะที่เป็นการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ได้
หากเกิดกรณีล ะเมิดหลั กความเสมอภาคของฝ่ ายปกครอง โดยฝ่ ายปกครองไม่
ยึดถือหลั กการปฏิบัติเช่นเดียวกันในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันโดยไม่มีเหตุผ ลอันอาจรับฟังได้
บุคคล ผู้ได้รับการกระทบสิทธิอาจโต้แย้งการกาหนดภาระแก่บุคคลนั้นหรืออาจเรียกร้องประโยชน์
จากฝ่ายปกครอง หากกรณีการให้ประโยชน์นั้นขัดหลักความเสมอภาค๓๖
ในด้านของผู้ รั บ บริการจากรัฐ ผู้ บริการต้องได้รับความเสมอภาคในโอกาส ซึ่ ง
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 ก็ได้กาหนดให้การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคน
๓๔

ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, ความเสมอภาค, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.kpi.ac.th/ppd/
index.php?name=content&main_id=๑๒&page_id=44
๓๕
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักความเสมอภาค. (๒๕๔๘). ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา www.pub-law.net/
publaw/view.aspx?id=657
๓๖
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดียวกัน.
๓๗
ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, เรื่องเดียวกัน.

๒๘
ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้ มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่า งหญิงและชาย และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดดังกล่าว จึงนามาสู่การปรับปรุงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ว่าในรูปแบบใด จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค โดยให้ผู้ขอจดทะเบียน
ทุกรายมีโอกาสในการเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
๒.๑.๑๐ ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท๓๘
ทฤษฎีเกี่ย วกับ กับความเป็นนิติบุคคลมีมาแต่ส มัยโรมัน 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 บริษัทต้องระบุวัตถุประสงค์ของตนเพื่อเป็นกรอบหรือจากัดว่าบริษัทมีความสามารถทา
การค้าชนิดใดได้บ้าง แต่ในปัจจุบันกฎหมายสมัยใหม่ก็เริ่มยกเลิกหลักการที่ว่าการบริษัทจะต้องระบุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ เ ป็ น การแน่ น อนแล้ ว แนวความคิ ด ของทฤษฎี นี้ จึ ง ไม่ ค่ อ ยตรงกั บ ทางปฏิ บั ติ แ ละ
แนวความคิดสมัยใหม่นัก
๒) FIAT หรือ CONCESSION THEORY ถือว่าบริษัทเกิดขึ้นโดยอานาจรัฐ เป็นผล
ให้บริษัทต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ การจัดตั้ง การดาเนินการของบริษัทก็ต้องทาให้ ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนและกฎหมาย รัฐต้องเข้าไปควบคุมดูแลด้วย แต่เมื่อต่อมาบริษัทเกิดขึ้นโดยการ จด
ทะเบียนแล้วแนวความคิดตามทฤษฎีนี้จึงเสื่อมไป
๓) REALIST หรือ ORGANIC THEORY ถือว่าบริษัทเป็นเรื่องที่กฎหมายรับรอง
กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว และมีอยู่ตามความเป็นจริง จึงมีความจาเป็นต้องให้การรับรองแยก
ต่างหากจากตัว บุ คคลผู้ ก่อตั้ง บริ ษัทจึงมีความสามารถกระทาการต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับบุคคล
ธรรมดาเพราะมีองค์กรซึ่งเป็นสมองและเป็นมือเป็นเท้าให้กระทาการได้
๔) CONTRACT THEORY ถือว่าความเป็นนิติบุคคลของบริษัทเกิดขึ้นจากสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นกันเอง ระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทและระหว่างผู้ถือหุ้นกับรัฐ
๕) ENTERPRISE THEORY เห็นว่าเป็นความจาเป็นทางการค้า จึงต้องให้บริษัท มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล โดยไม่คานึงถึงการไม่มีตัวตน แยกจากผู้ถือหุ้น
๖) SYMBOL THEORY ถือว่าบริษัทเป็นสัญลั กษณ์ความสาคัญทางกฎหมายของ
๓๘

โสภณ รัตนากร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: หุ้นส่วนและบริษัท, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕๔-๒๕๖.

๒๙
บุคคลทั้งหลายซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นบริษัท
๗) ENTITY THEORY ถือว่าบริษัทเกิดเป็นบุคคลขึ้นคนเดียว เดี่ยว ๆ ตามที่
กฎหมายสร้างขึ้นมาต่างหากจากผู้ถือหุ้น
๘) AGGREGATE THEORY ถือว่าบริษัทเป็นบุคคลรวมๆของบุคคลตามธรรมชาติ ๓๙
ในปัจจุบัน นิติบุคคลในรูปแบบบริษัทถือว่ามีตัวตนทางกฎหมายแยกจากผู้ถือหุ้น
ทาให้บริษัทสามารถมีสิทธิและหน้าที่ต่างหากจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลตามมาในประการอื่น ๆ อีก คือผู้ถือ
หุ้ น มี ความรั บ ผิ ด แยกจากบริ ษัท ไม่ต้อ งรั บผิ ด ในหนี้สิ นของบริษั ท ทรัพ ย์สิ น ของบริ ษัท แยกจาก
ทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจดาเนินคดีในนามของตนเองและบริษัทอาจมีชีวิตอยู่ตลอดไปเพราะ
ไม่ต้องประสบกับ ปั ญหาโรคภัย ไข้เจ็บหรือความสามารถบกพร่องหรือความชราภาพอย่างบุคคล
ธรรมดา และเมื่อมีการแยกผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นออกจากกันแล้วผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีอยู่ในบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นย่อมโอนได้โดยง่ายยิ่งกว่าผลประโยชน์ในกิจการค้ารูปแบบอื่น
๒.๑.๑๑ แนวคิดเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการจดทะเบียนออนไลน์ เป็นการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการดาเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือ ข่ายที่เรียกว่า องค์กรเครือข่ายร่วม โดย
เทคโนโลยีนี้จะใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ การติ ด ต่ อสื่ อ สารและการท างานร่ ว มกั น หรื อ แม้ แต่ ร ะบบธุ ร กิ จภายใน
องค์กร๔๐ ทั้งนี้ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จาเป็ นต้องมีตลอดทั้งกระบวนการ เพียงแต่ให้มีส่วนหนึ่ง
ส่วนในของขั้นตอนการค้าขายหรือการติดต่อที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เพียงพอ เช่น ใช้ อีเมล์ในขั้นตอน
การสั่งซื้อสินค้าเพียงขั้นตอนเดียว แต่ขั้นตอนอื่น ๆ เช่น การออกใบเสร็จ การส่งของ การจัดสต็อก
ฯลฯ ไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นเป็น ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็จะถือว่าเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสามารถ
ฟ้องร้องกันทางกฎหมายได้๔๑
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกรรมซึ่งไม่จาเป็ นต้องมี
ความสัมพันธ์กันล่วงหน้าหรืออยู่ในที่เดียวกัน สามารถอยู่ที่ใดก็ได้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สามารถแก้ ไ ขหรื อ ตรวจสอบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ โ ดยง่ า ย ตั ว อย่ า งการท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ เช่น การซื้อ -ขายสิ นค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิ กส์
(Electronic Commerce - e-Commerce) การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ การตกลงทา
สัญญาซื้อ-ขายบนเครือข่าย การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย การสอบถามข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ การส่ง-รับ แลกเปลี่ยนข้อมูลและยืนยันเอกสารทางศุลกากรด้วยระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange - EDI) การทาธุรกรรมทาง

๓๙

โสภณ รัตนากร, อ้างแล้ว.
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org
๔๑
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), ธุรการ ธุรกรรม ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่างกันอย่างไร, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.etda.or.th/etda_website/mains/display/339.
๔๐

๓๐
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่นิยม เนื่องจากทาให้ได้เปรียบการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็วและ
สามารถดาเนินการได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่๔๒
๑) การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลทางกฎหมาย๔๓
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ทั้งยังมีบทบาทในการดาเนินกิจวัตรประจาวันมากขึ้น จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสามารถรองรับการทาธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือประกอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยกฎหมาย
ธุรกรรมมิได้เข้าไปแทนที่บทบัญญัติในกฎหมายฉบับอื่นแต่อย่างใด ดังนั้น การทานิติกรรมต่าง ๆ
ในทางแพ่ง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น ย่อมอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งกาหนดลักษณะ รูปแบบและวิธีการทาสัญญา สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาใน
สัญญาต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนาเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับการทาธุรกรรม จึงมี
ข้อพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมาย ความสมบูรณ์และการบังคับใช้กฎหมาย กับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าสามารถบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงได้บัญญัติหลักเกณฑ์รองรับการแสดงเจตนาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมิให้
คู่สัญญายกขึ้นปฏิเสธได้ว่าไม่มีบทบัญญัติรองรับผลทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าสัญญา
เกิดเมื่อใดยังคงพิจารณาไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่เช่นเดิม
๒) การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการระงับข้อพิพาททางออนไลน์๔๔
แม้ ว่ า การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะเป็ น ที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น แต่ ยั ง มี
อุ ป สรรค หรื อ ภั ย คุ ก คามที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งส าคั ญ ต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยอุปสรรคที่สาคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็คือ ปัญหาการฉ้อโกง (Fraud) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง๔๕
สาเหตุที่ทาให้ปริมาณการกระทาความผิดโดยการฉ้อโกงเกิดขึ้นมากในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความสะดวกของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ผู้ติดต่อไม่
จาเป็นต้องพบกัน เป็นเหตุให้เหล่ามิจฉาชีพอาศัยช่องทางนี้ในการปิดบังตัวตนและสร้างเว็บไซต์ในการ
หลอกลวงประชาชนผู้บริโภค ทาให้ประชาชนจานวนมากมีความหวั่นวิตกและขาดความเชื่อมั่นในการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๔๒

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), อ้างแล้ว.
พิชญลักษณ์ คาทองสุก, กฎหมายแพ่งกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 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/
20120911การระงับข้อพิพาททางออนไลน์.pdf.
๔๕
จากข้อมูลทางสถิตภิ ัยคุกคามประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) พบว่ามีสถิติการกระทาความผิดในลักษณะของการฉ้อโกง (Fraud) สูงถึง
ร้อยละ ๖๑.๔ เมื่อเปรียบเทียบกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะอื่น
๔๓

๓๑
และเป็นเหตุที่ทาให้ปริมาณและมูลค่าการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังตามหลัง
อีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือสิงค์โปร์ ซึ่งได้พัฒนาระบบในการระงับ
ข้อพิพาทหรือจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่เกิด ทั้งในบทบาทของหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่
พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของตนเอง
สาหรับสถานภาพการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของประเทศไทยนั้น ยังอยู่
ในระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับรูปแบบการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีปริมาณมากขึ้น และมีแนวโน้มของข้อพิพาทมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้
จัดทาระบบเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการทาธุรกรรมทางออนไลน์ขึ้น เช่น ศูนย์จัดการข้อร้องเรียน
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทาสายด่วนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากความไม่เป็นธรรมในการบริโภคสินค้า
หรือบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีกฎหมายรองรับการระงับข้อพิพาทด้วย
ทางเลื อ กอื่ น นอกเหนื อ จากการน าคดี ขึ้ น สู่ ศ าลแล้ ว ก็ ต าม แต่ ด้ ว ยเหตุ ที่ ก ารท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทาธุรกรรมผ่านสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่โดยสภาพมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ลบ หรือทาลายได้โดยง่าย ซึ่งต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตามร่องรอยการ
ติดต่อสื่อสาร ผู้ที่ต้องการหลอกลวงย่อมหาวิธีเพื่อปกปิดหรือปิดบังตัวตนที่แท้จริง และพยายาม
หลีกเลี่ยงมิให้มีร่องรอยในการติดตามตน ดังนั้น หากหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนไม่มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคสนับสนุน รวมทั้งการขาดงบประมาณในการดาเนินงาน ก็จะเป็น
เหตุสาคัญที่ทาให้การระงับข้อพิพาทจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ผลเท่าที่ควร ดังนั้น
การพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์จึงถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญและ
เกื้อกูลการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลในทุกภาคส่วน อันจะมีส่วนช่วยในการเพิ่ มจานวนหรือมูลค่า
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป
๒.๑.๑๒ การพิสูจน์ตัวตน
ในการใช้ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จาเป็นต้องพิจารณา
ประเด็นเรื่อง การพิสูจน์ตัวตน เนื่องจาก จะไม่มีการลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับระบบการจดทะเบียนใน
ปัจจุบันอีกต่อไป ทั้งนี้ การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลภายในองค์กรถือเป็นเรื่อง
สาคัญในปัจจุบัน เนื่องจากอาจถูกคุกคามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีหรือจากโปรแกรมบางประเภทได้เพิ่มมาก
ขึ้นและอาจนามาซึ่งความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้น ถ้าภายในระบบมีก ารควบคุมความ
ปลอดภัยที่ดีจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการถูกคุกคามได้ การพิสูจน์ตัวตน หรือ Authentication จึง
เป็ นขั้น ตอนพื้น ฐานที่ส าคัญของการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการการพิสู จน์ตัวตน เป็น
กระบวนการในการยืนยันความถูกต้องของตัวตน(identity) นั้น ว่าเป็นบุคคลที่ได้ทาการกล่าวอ้าง
จริง๔๖ และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการกล่าวอ้างเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นเป็นใครและ
ได้รับอนุญาตให้ส ามารถเข้ามาภายในระบบได้ห รือไม่ การพิสูจน์ตัวตนมีหลายประเภทที่ใช้อยู่ใน
๔๖

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) อย่างไรให้
ปลอดภัย, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.etda.or.th/etda_website/tha/mains/display/274.

๓๒
ปัจจุบัน เช่น การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้รหัสผ่าน ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของแต่ ละบุคคล หรือโดยใช้
รหัสผ่านที่ใช้เพียงครั้งเดียว เป็นต้น แต่ละชนิดนั้นจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจาเป็น
ในการใช้ ง าน ในระบบเครื อ ข่ า ยแบบเปิ ด หรื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น การพิ สู จ น์ ตั ว ตนถื อ ได้ ว่ า เป็ น
กระบวนการเริ่มต้นและมีความสาคัญที่สุดในการปกป้องเครือข่ายให้ปลอดภัย๔๗
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ ผลงาน/บทความที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๒.๑ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาระบบจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration) ของสภาบั น วิ จั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ทั้งด้านรูป แบบ ขั้น ตอน กระบวนการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บริบททางสังคมและความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอ
ด้านนโยบายและแผนพัฒนาระบบ จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิ เล็กทรอนิกส์ (e-Registration Road
Map) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยื่นจดทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การจดทะเบียนง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง
รายงานฯได้เสนอว่า ในเบื้องต้น การพัฒนาระบบ e-Registration ควร
ใช้แนวทางการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๕๔ และค่อยพัฒนาเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมฯต่อไป โดยคานึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว มีปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณา เช่น การลงนามในคาขอจดทะเบียน การชาระค่าธรรมเนียม
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
ประเทศไทยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปได้ว่า ในระยะแรกของการพัฒนาระบบ e-Registration ไทยควรต้องใช้ระบบ
ปกติ หรือระบบ Manual ควบคู่กันไปอยู่ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ จดทะเบียนให้แก่ผู้รับบริการ โดยมี เจ้าหน้าที่เฉพาะให้คาแนะนา รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรมีบทบาทของการเป็นผู้อานวยความสะดวกใน
การจดทะเบียน (Facilitator) มากกว่าการเป็นผู้กากับหรือควบคุม (Enforcer/Regulator) และควร
เตรีย มหาทางออกในการออกหรือลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแก้ไข
๔๗

สิริพร จิตต์เจริญธรรม, เสาวภา ปานจันทร์ และเลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล, ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน,
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.eco.ru.ac.th.

๓๓
ปัญหาในข้อกฎหมายที่ยังติดขัดหรือเป็นอุปสรรคและกระบวนการบริหารจัดการที่ยึดติดกับเอกสาร
กระดาษ
๒.๒.๒ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาต่างๆ
ในการศึกษาการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
จาเป็นต้องศึกษาทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงขอบเขต
และข้อจากัดทางด้านกฎหมายปัจจุบัน และจะได้มีแนวทางปรับปรุงเพื่อรองรับระบบจดทะเบียน นิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป นอกจากนี้ จาเป็นต้องศึกษาแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและสามารถดาเนินการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง
๒.๒.๓ แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยราชการอื่น
ของไทย
ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐของไทยได้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาพัฒนาระบบ
การให้ บ ริ การ ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์และสามารถนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลได้ โดยหน่วยงานตัวอย่างที่จะนามาศึกษา ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒.๒.๔ แนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ของต่างประเทศ
ประเทศอื่นๆหลายประเทศได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล
ของตนให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์และครบวงจรแล้ว เช่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และหมู่
เกาะโซโลมอน ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแนวทางและปรับได้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมการ
ทาธุรกิจของไทยได้
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ดังกล่าวข้างต้น สามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา
การยกระดับการให้บริการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เขียนนา SIPOC
model๔๘ มาเป็นหลักการในการจัดทากรอบความคิด มีรายละเอียดดังนี้
๑) Suppliers (ผู้ส่งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ส่งปัจจัยนาเข้าให้หน่วยงานในการ
ทางาน
๒) Input (ปัจจัยนาเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
๓) Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการ ส่ง
มอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ
๔) Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔๘

SIPOC model คือ หลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการดาเนินงานองค์การ ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้า
ส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้าอย่างเป็นระบบ

๓๔
๕) Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย๔๙
ในการจั ดทากรอบความคิด จะระบุบุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นผู้ส่ งมอบ
ปัจ จั ยน าเข้าผ่ านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาปัจจัยนาเข้าที่มีผ ลกระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบจดทะเบียนที่ทาการศึกษา รวมถึงผลงานการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่ น และระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่างประเทศ ประกอบกับเปรียบเทียบระบบจดทะเบียนเก่าและระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่
คาดว่าจะดาเนินการ เพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ทาให้สามารถกาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุ คคลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตที่สอดคล้อง
หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้
๑) ผู้ส่งมอบ (Supplier) ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย และ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ศาล
ยุติธรรม กรมสรรพากร และกรมศุลกากร
(๓) ผู้บริหารของสานักงานกฎหมายหรือสานักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน
(๔) ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือเป็นจานวนมาก เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน)
๒) ปัจจัยนาเข้า (Input) ประกอบด้วย แนวคิด/ทฤษฎี นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
ให้บริการภาครัฐ รายงานการศึกษา/เอกสารทางวิชาการ กฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวกับการ จด
ทะเบี ยนนิ ติบุคคล แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอื่น และ
แนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ของต่างประเทศ
๓) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย นาปัจจัยนาเข้ามารวบรวม ประมวลผล
วิเคราะห์ โดยพิจ ารณากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา เพื่อนาไปสู่ การแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานที่เ ป็ น ไปได้ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บการพั ฒ นาแก้ ไขกฎระเบี ย บและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามารองรับ
๔) ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย
(๑) ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อต่อการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
(๒) แนวทางการพั ฒ นากระบวนงานในการให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนด มี
ความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
๔๙

แบบฟอร์มรายงานผล การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงกระบวนการ ประจาปีงบประมาณ 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 เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับระบบการ
ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
๕) ผู้รับบริการ (Customers) ได้แก่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้บริหารกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่และนายะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ส่งมอบ
- ผู้บริหารในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย และผู้อานวยการสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
กรมสรรพากร และกรมศุลกากร
- ผู้บริหารของสานักงานกฎหมายหรือสานักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน
- ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือเป็นจานวนมาก เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ปัจจัยนาเข้า
- แนวคิด/ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ
- รายงานการศึกษา/เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบคุ คล
- กระบวนการทางานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
- แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอื่น
- แนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ของต่างประเทศ

ผู้รับบริการ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่และนายะเบียนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางการพัฒนากระบวนงานในการให้บริการจดทะเบียน นิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์
- แนวทางและข้อเสนอแนะในการการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเช้าใจแก่บุคคลที่เกีย่ วข้อง

ภาพที่ ๒.๒ กระบวนการจัดทากรอบแนวคิดในการศึกษา

๓๖
ทั้งนี้ การศึกษากรอบแนวคิดทั้งในประเด็น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management-NPM) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) หลักการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการและการบริการภาครัฐ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government แนวคิดองค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)
หลักความเสมอภาค ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท แนวคิดเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการพิสูจน์ตัวบุคคล ทาให้ได้กรอบแนวคิดสาหรับการพัฒนาระบบการให้บริการ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ว่า การให้บริการภาครัฐหรือการให้บริการ
แก่ประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุ ณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญที่รัฐจะต้อง
คานึงเป็นลาดับต้น อีกทั้งการพัฒนาจะช่วยให้การให้บริการของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในพัฒนาการให้บริการ ภาครัฐได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วย เพื่อให้ระบบการให้บริการของภาครัฐทันต่อโลกและสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อให้การให้บริการเป็นไปมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว ทาให้ผู้รับบริการได้รั บความพึง
พอใจมากที่สุด ทั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายการเป็น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government โดย
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ ปรับปรุง
การบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ก่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล นาไปสู่การ
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
โครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารงานใหม่ที่ มีความยื ดหยุ่ นคล่ อ งตัว สู งและปรับปรุ งระบบบริการ
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการ
ที่ ห ลากหลายขึ้ น และการให้ บ ริ ก ารถึ ง ตั ว บุ ค คลผ่ า นระบบศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มและระบบรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัดและ มีประสิทธิภาพ
อย่ างไรก็ ตาม ในการให้ บริ ก ารภาครั ฐ จะต้ อ งอยู่บ นพื้ น ฐานของหลั ก ความเสมอภาค
กล่าวคือ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึง ความ
แตกต่างทางด้านรายได้

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
ในบทที่ ๓ นี้ จะเป็ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นาและยกระดั บ การ
ให้บริการรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทไปสู่การจดทะเบียนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในปัจจุบัน ว่ามีข้อกาหนด หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างไร รวมถึงแนวทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐอื่น และกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อนามาเทียบเคียงและ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทั้งนี้ ในรายงานฉบับนี้ จะเป็น
การศึกษาวิเคราะห์การจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด เนื่องจาก
เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ได้รับความนิยมและถูกเลือกใช้ในการเริ่มต้นการ
ประกอบธุรกิจมากที่สุดในประเทศไทย โดยยกประเด็นที่จาเป็นต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการ
จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และความเหมาะสมของแต่ละทางเลือก เพื่อ
นาไปสู่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบดังกล่าวในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว ซึ่ง ในส่ ว นท้ า ยของบทนี้ จ ะกล่ า วถึง ประโยชน์ที่ ได้ รั บเพิ่ม ขึ้น จากระบบการจดทะเบีย นห้ า ง
หุ้ น ส่ ว น-บริ ษัท ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ระบบการจดทะเบีย นในปั จ จุบั น พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไป
๓.๑ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศไทย ประกอบด้วยกฎหมาย
ต่างๆ แบ่งได้ดังนี้
๓.๑.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและ
บริษัท กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง๑
เป็นกฎหมายแม่บทและกฎหมายลูกที่กาหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด และการดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
๑

บทบัญญัติหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และการดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนใน
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 พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุ นสวนจดทะเบียนหางหุ นสวน
จากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติกาหนดความผิดฯ เป็นกฎหมายที่กาหนดขึ้นเพื่อรองรับและบังคับ
การให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับหางหุ นสวนจากัด
บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ อย่างเคร่งครัด แยกออกมาเป็นพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งต่างหาก
เนื่องจากแต่เดิมนั้นความผิดอันเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
สมาคมและมูลนิธิ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดย
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ และในร่างประมวลกฎหมายอาญาใหม่ก็
มิได้มีบ ทบั ญญัติเกี่ย วกับ ความผิ ดในเรื่องนี้ไว้ จึงได้มีการบัญญัติความผิ ดดังกล่ าวนี้ขึ้นไว้เป็น
พระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่ง๒
๓.๑.๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
นอกจากบทบั ญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ว่าด้ว ยหุ้ นส่ ว นและ
บริษัท และพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจากัด บริษัท
จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งนายทะเบียนใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาขอจด
ทะเบียนแล้ว นายทะเบียนยังมีอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ อีกด้วย เนื่องจากในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนนั้น คาสั่งใด ๆ ของนาย
ทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจดทะเบี ย น ถื อ ว่ า เป็ น ค า สั่ ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๓
๓.๑.๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบั ญญัติว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ฯ ได้ให้ คานิยามและกาหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการการกระทาใดๆ ในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดาเนินงานของรัฐ
ที่กระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือที่เรียกว่า “ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ดังนั้น กฎหมายดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับและครอบคลุมถึงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท ที่จะกระทาขึ้นโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย๔

๒

หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกีย่ วกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจากัด บริษัทจากัด
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึง่ มีการกาหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเริ่มจัดตัง้ หางหุนสวนจากัดและบริษัทไว้ใน มาตรา ๓
มาตรา ๕ มาตรา ๑๓ มาตรา ๔๘
๓
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกีย่ วข้องกับการพิจารณาคาขอจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
๔
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่เกีย่ วข้องกับการพิจารณาคาขอจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕

๓๙
๓.๒ รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล (องค์กรธุรกิจ) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย๕
การประกอบธุรกิจการค้าอาจดาเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ
กิจการโดยลาพัง หรืออาจดาเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การตัดสินใจเลือก
ดาเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ
ด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดาเนินธุรกิจเป็นต้น เพื่อให้
การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสาเร็จและนามาซึ่งผลประโยชน์และกาไรสูงสุด
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน ๒ แบบ คือ
๓.๒.๑ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล
๓.๒.๑.๑ กิจการเจ้าของคนเดียว
คือ ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ ล งทุนและเป็นเจ้าของกิจการโดย
ลาพัง กิจการในลักษณะนี้ หากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
เจ้าของกิจการต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ
๓.๒.๑.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ประเภทไม่จดทะเบียน)
คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็น
เจ้าของกิจการร่วมกัน เรียกว่า "หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด " ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จากัดจานวน ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ หากจดทะเบียนจะเรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล”
๓.๒.๑.๓ การจดทะเบียนพาณิชย์ โดยกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
๑) การทาโรงสีข้าวและการทาโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวม
ทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้ เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้น
เป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
๓) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ
อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้ งแต่ ๒๐ บาท
ขึ้นไป
๔) การหั ตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือ
หลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้น
ไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้เป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจา
ทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การ
ให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร
การโพยก๊วน การทาโรงรับจานา และการทาโรงแรม
๕

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษา
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration), (๒๕๕๕), หน้า ๗๓-๘๙.

๔๐
ทั้งนี้ มีกิจการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น
การค้าเร่ การค้าแผงลอย พาณิชยกิจเพื่อบารุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งขึ้น เป็นต้น๖
อนึ่ง สาหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ นั้น อาจกล่าวได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก
ว่า ถือ เป็ น องค์ ก รธุ ร กิจ รู ป แบบหนึ่ งหรื อไม่ เนื่ องจากการจดทะเบี ย นพาณิช ย์ เป็ น ไปโดยผลของ
กฎหมาย กล่าวคือ หากประกอบธุรกิจเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ก็จะต้องจดทะเบียน
พาณิชย์โดยไม่สามารถเลือกที่จะไม่จดทะเบียนได้ และผู้ที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นั้น อาจเป็นได้
ทั้งผู้ประกอบการค้าแบบกิจการเจ้าของคนเดียว หรือแบบกลุ่มบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
คณะบุคคล เป็นต้น
๓.๒.๒ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
๓.๒.๒.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ประเภทจดทะเบียน)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แ บ่งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่
๒ คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้ลงทุนจะมีเพียงประเภทเดียวเรียกว่า "หุ้นส่วน
จาพวกไม่จากัดความรับผิด" ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่
จากัดจานวน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้ลงทุนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ต้องรับผิด
ในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จากัดจานวนเรียกว่า "หุ้นส่วนจาพวกไม่จากัด
ความรับผิด" และอีกประเภทหนึ่งซึ่งรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่เกินจานวนเงินที่ตกลงจะร่วมลงทุน
ด้วยเรียกว่า "หุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิด" ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดเท่านั้นที่สามารถ
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และห้างหุ้นส่วนจากัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
๓.๒.๒.๒ บริษัท
๑) บริษัทจากัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลร่วมลงทุน อย่างน้อย
๓ คน มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ
กัน มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ากว่า ๕ บาท ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไม่
เกินจานวนเงินที่ยังส่ งใช้ไม่ครบ ๗ ทั้งนี้ บริษัทจากัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๖

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙, ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=101.
๗
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๖ อันว่าบริษัทจากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุน
เป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

๔๑
๒) บริษัทมหาชนจากัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคล ๑๕ คนขึ้นไปมา
ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่า "ผู้ถือหุ้น" ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจไม่เกินจานวนเงินของผู้ถือหุ้นแต่ละคนตกลงจะร่วมลงทุน บริษัทมหาชนจากัดมีลักษณะคล้ายกับ
บริษัทจากัด แต่ต่างกันที่บริษัทมหาชนจากัดสามารถนาหุ้นออกเสนอขายต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมี
ความรับผิดจากัดไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชาระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้ นไว้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิ ทั้งนี้ การจดทะเบียนบริษัทมหาชนไม่มีการกาหนดจานวนทุนจดทะเบียนขั้นต่าไว้ ใน
ส่วนจานวนกรรมการ ต้องมีจานวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า ๕ คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ ง ต้ อ งมี ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย และบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด จะต้ อ งจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕๘
๓.๓ หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถจาแนกองค์ประกอบหรือ
หลักเกณฑ์ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท ได้ดังนี้
๓.๓.๑ การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (มาตรา ๑๐๑๒) และรายการที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องมีในการจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๖๔, มาตรา ๑๐๗๘ และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบ
มาตรา ๑๑๑๑)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ บัญญัติว่า อันว่าสัญญาจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการ
ร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้น และมาตรา ๑๐๖๔, มาตรา
๑๐๗๘, มาตรา ๑๐๙๘ ประกอบมาตรา ๑๑๑๑ ได้บัญญัติให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้าง
หุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด ต้องมีรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่
เกิดขึ้นโดยความประสงค์ของบุคคลที่ตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทากิจการและแบ่งปันผลกาไรซึ่งทามาหาได้
จากกิจการนั้น และในการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้น กฎหมายได้กาหนดรายการ
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมจัดตั้งจะต้องตกลงกันและนาความมาจดทะเบียน อันเป็นที่มาของการ
จัดทาและกาหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ สาหรับการจดทะเบียนที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๓.๓.๒ การจัดตั้งสานักงานสาหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (มาตรา ๑๐๑๔) เขต
พื้นที่ในการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๑๖)
อานาจของนายทะเบียนในการปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๑๙)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๔ บัญญัติว่า บรรดาสานักงาน
สาหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งหลายนั้น ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งขึ้น และมาตรา ๑๐๑๖ บัญญัติว่า การจด
ทะเบียนนั้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งสานักงานแห่งใหญ่ทากิจการอยู่ ณ ตาบลใดในพระ
ราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสาหรับตาบลนั้น การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียน
๘

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20461.

๔๒
ประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดอันบทบัญญัติแผนกนี้
บังคับหรืออนุญาตให้จดทะเบียนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น
จากบทบัญญัติมาตรา ๑๐๑๔ ได้กาหนดให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท เป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งสานักงานสาหรับจดทะเบียนขึ้น ซึ่งใน
การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น เป็นอานาจ
หน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึง
เป็นผู้มีอานาจในการออกกฎข้อบังคับเพื่อจัดตั้งสานักงานจดทะเบียนดังกล่าว โดยได้มีการออก
กฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
และกฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งสานักงานจดทะเบียน ผู้ที่จะทาหน้าที่เป็น
นายทะเบียน และอานาจหน้าที่ของนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้
๑) จั ดตั้งส านั กงานทะเบียนหุ้ นส่ ว นบริษั ทกลางขึ้นในกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง และให้นายทะเบียน
กลางมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
และประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
๒) จั ด ตั้ ง ส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ขึ้ น ในท้ อ งที่ ที่ น ายทะเบี ย นกลาง
เห็นสมควร โดยมีจานวนสานักงาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปิดทาการตามที่นายทะเบียนกลาง
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในสานักงานทะเบียนหุ้ นส่วนบริษัทให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารประเภทอานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียน
กลางแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
อานาจหน้าที่ของนายทะเบียนและหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจากัด ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางกาหนด
โดยนายทะเบียนกลางได้ออกคาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๔๔/
๒๕๕๕ เรื่อง จัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑) ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑-๕๙ เป็น
ส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านทะเบี ย นของห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท จ ากั ด ที่ มี
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
๙

ปัจจุบันมีสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทั้งหมด ๖ เขต ตามคาสัง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง
จัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๔๓
๒) ให้สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด และสาขาของสานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด เป็นสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
๓) แต่งตั้งให้ข้าราชการดัง ต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงาน
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
(๑) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) ผู้อานวยการสานักทะเบียนธุรกิจ
(๓) ผู้อานวยการสานักข้อมูลธุรกิจ
(๔) ผู้อานวยการสานักบัญชีธุรกิจ
(๕) ผู้อานวยการสานักธุรกิจการค้าภูมิภาค
(๖) ผู้อานวยการสานักธรรมาภิบาลธุรกิจ
(๗) ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
๔) แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงาน
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ปฏิบัติงานทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส
(๒) หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานทะเบีย น
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส
๕) แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับชานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิ บัติการขึ้นไป ใน
สานักทะเบียนธุรกิจ สานักข้อมูลธุรกิจ สานักบัญชีธุรกิจ สานักธุรกิจการค้าภูมิภาคสานักธรรมาภิบาล
ธุรกิจ และสานักกฎหมายและคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสาเนา
เอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความ
ในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสาเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร
๖) แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับชานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ใน
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสาร
ทางระบบคอมพิวเตอร์การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสาเนาเอกสารทาง
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดทั่วราชอาณาจักร

๔๔
๗) ในกรณีที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดใดไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญ
ดังกล่าว หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลาดับดังต่อไปนี้
เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
(๑) พาณิชย์จังหวัด
(๒) ผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด สาหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการ
ไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับชานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสั งกัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเรียงตามลาดับอาวุโส สาหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด
หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
รวมทั้งได้ออกคาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ ๙๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม โดยกาหนดให้นายทะเบียนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักทะเบียนธุรกิจ และสานักธุรกิจการค้าภูมิภาค มีอานาจหน้าที่ตรวจพิจารณาและ
สั่งการคาขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่ยื่นคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตทั่ว
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและอานวยประโยชน์ต่อภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
นอกจากค าสั่ ง ของนายทะเบี ย นกลางซึ่ง อาศัย อ านาจตามกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ออก
ตามความในมาตรา ๑๐๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้มีการออกคาสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งสานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการกาหนดและจัดตั้งสานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เสียใหม่มีจานวน ๖ แห่ง ดังนี้
(๑) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์
(๒) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๒ (พหลโยธิน) สี่แยกประดิพัทธ์
(๓) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก
(๔) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์
(๕) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๕ (บางนา) อาคารแอมเพลิทาวเวอร์
(๖) ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เขต ๖ (ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานจดทะเบียนธุรกิจของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัด ที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนและบริ ษัทที่มี
วัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ รวมทั้งงานบริการข้อมูลธุรกิจและงาน
ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากในส่วนของการจัดตั้งสานักงานสาหรับจดทะเบียน เขตพื้นที่ในการยื่นคา
ขอจดทะเบียนแล้ว กฎหมายยังได้บัญญัติให้นายทะเบียนมีอานาจที่ จะปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนก็

๔๕
ได้ หากคาขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียนมีรายการไม่บริบูรณ์ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
หรือขัดกฎหมาย หรือเอกสารที่ต้องส่งพร้อมกับคาขอจดทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ทาให้คาขอจดทะเบียนหรือเอกสารดังกล่าวบริบูรณ์
หรือถูกต้อง หรือได้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแล้ว๑๐
๓.๓.๓ แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน
กฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่ วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๔ กาหนดให้นายทะเบียนกลางประกาศกาหนดแบบคาขอจดทะเบียน ซึ่งนาย
ทะเบียนกลาง ได้ออกระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ กาหนดแบบพิมพ์ในการยื่นคาขอ จด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้ในข้อ ๑๘ โดยกาหนดว่า
ข้อ ๑๘ คาขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจด
ทะเบียน และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้ทาตามแบบพิมพ์ที่นาย
ทะเบียนกาหนดรูปแบบแนบท้ายระเบียบ
การยื่นคาขอจดทะเบียนให้ยื่นคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจานวนหนึ่ง
ชุดตามประเภทการจดทะเบียนแนบท้ายระเบียบนี้
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ที่จะจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้
แบบ ว. หรือใช้แบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ แบบใดแบบหนึ่งที่กาหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ก็ได้ แต่จะ
เพิ่มเติม หรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคาหรือข้อความในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ไม่ได้ หากประสงค์จะ
กาหนดรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์เพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคาหรือข้อความให้แตกต่างไป
จากที่กาหนดไว้ในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้แบบ ว.
นอกจากนี้ ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔. ได้ยกเลิก
แบบ หส.๑ และแบบ บอจ.๑ แนบท้ายระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้ใช้ แบบ หส.๑ แบบ
บอจ.๑ ที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจด
ทะเบียน ให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่สามารถเขียนด้วยลายมื อได้
ตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙
๑๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๙ บัญญัติว่า ถ้าคาขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียน
ไม่มีรายการบริบูรณ์ตามที่บังคับไว้ในลักษณะนี้ว่าให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอันใดซึ่งจะแจ้งในคาขอหรือใน
เอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถ้าเอกสารใดซึ่งกาหนดไว้ว่าให้สง่ ด้วยกันกับคาขอจดทะเบียนยังขาดอยู่มิได้ส่ง
ให้ครบก็ดี หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามเงือ่ นไขข้ออื่นซึ่งกฎหมายบังคับไว้ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจดทะเบียนก็ได้
จนกว่าคาขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะได้ทาให้บริบรู ณ์หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือได้ส่งเอกสารซึ่งกาหนดไว้นั้น
ครบทุกสิ่งอัน หรือได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว

๔๖
๓.๓.๔ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
(มาตรา ๑๐๖๔, มาตรา ๑๐๗๘, มาตรา ๑๐๙๘ และมาตรา ๑๐๙๙)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๗๘
วรรคสี่ บัญญัติให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจากัด ต้องลงลายมือชื่อผู้เป็น
หุ้นส่ วนทุกคน และต้องประทับ ตราของห้างหุ้นส่ วนนั้นด้ว ย รวมทั้งมาตรา ๑๐๙๘ (๖) ประกอบ
มาตรา ๑๐๙๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ หนังสือบริคณห์สนธิต้องมีลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการทุกคน และ
พยานซึ่งรั บ รองลายมือ ชื่อดัง กล่ า วด้ว ยสองคน และมาตรา ๑๑๑๑ วรรคสี่ บั ญญัติว่ าในการจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าบริษัทได้ทาข้อบังคับไว้ด้วย ก็ให้ส่งสาเนาข้อบังคับไปพร้อมกับสาเนารายงาน
การประชุมตั้งบริษัท โดยกรรมการต้องลงลายมือชื่อรับรองด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน
จากบทบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ต้องมี
การลงลายมือชื่อของบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมกันเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และบุคคลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในเอกสารการจดทะเบียนด้วย
นอกจากนี้ กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท แต่งตั้งนาย
ทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ.
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนไว้ ว่า
ข้อ ๔๗ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ ผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือผู้ชาระบัญชี ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน
ข้อ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน กระทาได้ตามวิธี ดังนี้
(๑) การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทาได้โดย
(๑.๑) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน หรือ
(๑.๒) ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่ง
ประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตย
สภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลาง
ประกาศกาหนดการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อนาย
ทะเบียนเพื่อตรวจสอบและให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในสาเนาบัตร
ประจาตัวแล้วลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นหลักฐาน
(๒) การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียน
จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล ดังต่อไปนี้
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือ
หัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดาเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้
ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้น
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(๒.๓) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านาย
ทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง
การลงลายมือชื่อตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่
ถูกต้องและนายทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก
๓.๓.๕ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (มาตรา ๑๐๑๘)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๘ บัญญัติว่า ในการจดทะเบียน
ท่านให้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับซึ่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตั้งไว้
จากบทบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ต้องมี
การชาระค่าธรรมเนียมด้วย ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่างๆ ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ดังนี้
๑) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การ ขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
๒) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
๓) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๔) กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด ใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒. กาหนดให้ลด
อัตราค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอ
ตรวจเอกสาร การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ลงกึ่งหนึ่ง สาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อาเภอ
จะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๕) กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒ กาหนดให้ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอ
สาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ.
๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสาร การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอ

๔๘
ตรวจเอกสาร การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทจากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงกึ่งหนึ่ง สาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จากกฎกระทรวงดังกล่ าวได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายการ
ต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทไว้ รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก
๓.๓.๖ รายการที่ต้องจดทะเบียน และกาหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ได้
บัญญัติกาหนดรายการที่ต้องนาความมาจดทะเบียน ดังนี้
๑) กรณีห้างหุ้นส่วน
(๑) การจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน
(๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนและ/หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
(๓) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา
(๔) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและ/หรือดวงตรา
(๕) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
(๖) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการและหรือ /
รายการอื่นๆที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ
(๗) การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน
(๘) การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
(๙) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชี
(๑๐) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอานาจผู้ชาระบัญชี
(๑๑) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานของผู้ชาระบัญชี
(๑๒) การจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน
(๑๓) การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด
๒) กรณีบริษัทจากัด
(๑) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
(๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท
จากัด
(๓) การจดทะเบียนตั้งบริษัทจากัด
(๔) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อม
กันภายในวันเดียว
(๕) การจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน/ลดทุน
(๖) การจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน
(๗) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๑ (ชื่อบริษัท)
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(๘) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๒ (สานักงานของ
บริษัท)
(๙) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๓ (วัตถุที่ประสงค์
ของบริษัท)
(๑๐) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๕ (ทุน/หุ้น/มูลค่าหุ้น)
(๑๑) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
(๑๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจานวนกรรมการและหรือ/อานาจกรรมการ
(๑๓) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสานักงาน
สาขา
(๑๔) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
(๑๕) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการอื่นๆที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ
(๑๖) การจดทะเบียนควบบริษัท
(๑๗) การจดทะเบียนเลิกบริษัท
(๑๘) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชี
(๑๙) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอานาจผู้ชาระบัญชี
(๒๐) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานของผู้ชาระบัญชี
(๒๑) การจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีของบริษัทจากัด
รายการที่ต้องนาความมาจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บางรายการประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาขอจดทะเบียนว่าจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
เวลาที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
๑) คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒ กาหนดห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
นาความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๒) คาขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๑๑๒ ต้องนาไปจดทะเบียนจัดตั้ง
ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันประชุมตั้งบริษัท
๓) คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๔๖ ให้
บริษัทนาไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้ลงมติพิเศษ
๔) คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๕๗ ให้
บริษัท นาความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๕) คาขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ลดทุน หรือควบบริษัท ตามมาตรา
๑๒๒๘ หรือมาตรา ๑๒๓๙ ให้บริษัทไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ
๖) คาขอจดทะเบียนควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๔๑ กาหนดให้บริษัทที่ควบเข้ากัน
แล้วเมื่อใดให้นาความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ควบเข้าด้วยกัน
๗) คาขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๔ ผู้ชาระบัญชี
ต้องนาไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่เลิกกัน

๕๐
๘) คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้ชาระบัญชี ตามมาตรา ๑๒๕๘ ผู้ชาระบัญชี
ต้องนาความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัว
๙) คาขอจดทะเบียนอานาจของผู้ ชาระบัญชีห้างหุ้ นส่ วนหรือบริษัท มาตรา
๑๒๖๒ ต้องนาความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันลงมติหรือวันที่ศาลออกคาบังคับ
๑๐) คาขอจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ตามมาตรา
๑๒๗๐ ผู้ชาระบัญชีต้องนาข้อความไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันประชุมอนุมัติรายงานการ
ชาระบัญชี
๑๑) คาขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจากัด
เป็นบริษัทจากัด มาตรา ๑๒๔๖/๔ กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพ
เป็นบริษัทจากัดต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ กล่าวคือ
วันที่หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินบัญชีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วน
ให้แก่คณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว หรือในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ชาระเงินค่าหุ้นครบร้อยละยี่สิบห้าของ
มูลค่าหุ้น หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือทาเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว
ในเรื่องกาหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นคาขอจดทะเบียน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๖ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จาเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจาก
ความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีคาขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดาเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่ วง
มาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นคาขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ กาหนดว่า คาขอจดทะเบียนที่ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
เพราะ มีพฤติการณ์ที่จาเป็น อันมิได้เกิดจากความผิดของผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน ถ้าผู้นั้นมีหนังสือ
ขอขยายเวลาโดยแจ้งพฤติการณ์ที่จาเป็นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์เช่นว่า
นั้นสิ้นสุดลง นายทะเบียนอาจขยายเวลาให้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขอขยายเวลา ทั้งนี้ ในกรณี
ที่นายทะเบียนเห็นว่าควรขยายเวลาเกินกว่าที่ระเบียบกาหนด ให้ส่งเรื่องให้นายทะเบียนกลาง
พิจารณาสั่งการ
นอกจากกฎหมายจะกาหนดให้ ผู้ ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการจด
ทะเบียนใดบ้างและภายในกาหนดระยะเวลานานเท่าใดแล้ว ในส่วนของนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหน้ าที่
เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนก็จะมีกรอบระยะเวลาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนถือเป็นการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนด้วย ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดให้ส่วนราชการกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศเรื่องการกาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของ
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

๕๑
ตารางที่ ๓.๑ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
รายชื่อกระบวนงาน
งานด้านทะเบียนธุรกิจ ...
(๑) การรับจองชื่อนิติบุคคล
(๒) การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / บริษัทจากัด

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
๒๐ นาที
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๓.๓.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น กฎกระทรวงจัดตั้ง
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนไว้ว่า เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจากัดแล้วให้ตรวจคาขอนั้น ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและให้สั่งรับจด
ทะเบียนไว้๑๑ และระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนไว้ ดังนี้
ข้อ ๙ เมื่อมีการยื่นคาขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีหน้าที่
รับผิ ดชอบตามที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาสั่ งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจด
ทะเบียนได้เองทั้งหมดคาขอจดทะเบียนมีปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีการคัดค้านการ
ขอจดทะเบียน นายทะเบียนสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้
เอง และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานตามแบบรายงานที่กาหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียน
กลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พิจารณาสั่งการ
คาขอจดทะเบียนใดที่นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาสั่งการได้ ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และทาความเห็นแสดงเหตุผล เสนอตามลาดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียน
กลางมอบหมายเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
ข้อ ๑๐ ในกรณีคาขอจดทะเบียนใดมิได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ แต่
นายทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนได้ ให้นายทะเบียนดาเนินการตามข้อ ๙ วรรคสามโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาคาขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคาขอจด
ทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กาหนด
๑๑

กฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียน
ได้รับคาขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดแล้วให้ตรวจคาขอนั้น ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและให้สั่งรับจดทะเบียนไว้

๕๒
แนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันอนุญาต
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนนั้น
ได้มีกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และกรอบในการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้ เพื่ อให้ดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ เนื่องจากถ้าได้
ดาเนินการรับจดทะเบียนไปแล้วถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคลจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการดาเนินการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
นอกจากจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว กฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้อานาจนายทะเบียนกลางออกประกาศ
เกี่ยวกับการดาเนินการจดทะเบียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ได้แก่ ประกาศจัดตั้งสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท การแต่งตั้งนายทะเบียนและขอบเขตอานาจหน้าที่ ทั้งนี้ นายทะเบียนกลางได้ออก
ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.
๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของนายทะเบียนผู้ขอจดทะเบียน ทาให้การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ
ในการพิจารณาดาเนินการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทของนายทะเบียน
นั้น เมื่อได้รับคาขอจดทะเบียนจากผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนแล้ว จะต้องตรวจสอบคาขอจดทะเบียนว่า
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ หรือไม่ หากคาขอจดทะเบียนครบถ้วนถูกต้องนาย
ทะเบียนจะต้องสั่งชาระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงและทาการรับจดทะเบียนคาขอต่อไป
คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่ คาขอจดทะเบียน
จัดตั้ง คาขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาขอจดทะเบียนควบบริษัท คาขอจดทะเบียนแปรสภาพ
ห้างเป็นบริษัทคาขอจดทะเบียนเลิก คาขอจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชี ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่ง
คาขอจดทะเบียนออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑) คาขอจดทะเบียนประเภทไม่มีข้อยุ่งยาก หมายถึง คาขอจดทะเบียนที่ผู้ยื่นคา
ขอได้ล งลายมือชื่อตามอานาจที่จ ดทะเบียนไว้เดิม และด าเนินการถูกต้องครบถ้ว นตามระเบีย บ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
ไม่มีการโต้แย้งคัดค้านการยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าว ในการจัดทาคาขอจดทะเบียนนั้น ระเบียบฯ
ดังกล่าวได้กาหนดไว้ในข้อ ๑๘ ว่าคาขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจด
ทะเบียน และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้ทาตามแบบพิมพ์ที่นาย
ทะเบียนกาหนดรูปแบบแนบท้ายระเบียบ
๒) คาขอจดทะเบียนประเภทมีข้อยุ่งยาก หมายถึง คาขอจดทะเบียนที่มิได้มีการ
ลงลายมือชื่อผู้ ขอจดทะเบี ย นตามอานาจที่จดทะเบียนไว้เดิม และ/หรือเป็นคาขอที่มีการโต้ แย้ง
คัดค้านการจดทะเบียนโดยผู้เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ซึ่งคาขอประเภทนี้จะต้องมีการ
ยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนเพิ่มเติมแตกต่างไปจากคาขอจดทะเบียนประเภทที่ไม่มีข้อยุ่งยาก

๕๓
ตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๘๔ และนายทะเบียนอาจพิจารณาเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก หากเห็นว่าเอกสารที่
เรียกเพิ่มเติมนั้นเป็นประโยชน์และเป็นหลักฐานสาคัญในการประกอบการพิจารณาคาขอจดทะเบียน
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๒๙ และระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑
ในการพิ จ ารณาค าขอจดทะเบี ย นประเภทที่ มี ข้ อ ยุ่ ง ยากนี้ นอกจากนาย
ทะเบียนจะมีอานาจเรีย กเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากเอกสารที่ต้องนาส่งตามระเบียบส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๔ เพิ่มเติมได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว นายทะเบียนยังมีหน้าที่ตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๕ ในการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจด
ทะเบียนนั้นไปยังกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการผู้ที่ถูก
จดทะเบียนให้ออกจากตาแหน่งหรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนแล้วแต่กรณีด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว
ถ้าผู้ที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามความในวรรคหนึ่งมิได้มีหนังสือ
คัดค้านต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือไม่ได้มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
อื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน หรือมีการคัดค้านแต่คาคัดค้านนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือคาคัดค้านนั้นฟังไม่ขึ้น และในระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่า
ศาลมีคาสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคาสั่งศาลในทานองเดียวกัน ก็
ให้นายทะเบียน พิจารณาคาขอจดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘๕ วรรคสอง
การที่ระเบียบฯ ได้กาหนดให้มีหนังสือแจ้งดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและโต้แย้ง ในการ
พิจารณาคาขอจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคาขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจาเป็นแก่ การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็นฟุ่มเฟือย
หรือเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่

๕๔
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคาหรือทาความเห็นมีสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คาสั่งทาง
ปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล
๓.๔.๑ การจองชื่อนิติบุคคล
ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้น ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นสิ่งแรกที่ผู้
เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจะต้องตกลงกัน และตรวจสอบก่อนว่าชื่อ
ดังกล่าวสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการประกอบธุรกิจ เช่น ชื่อที่จะจด
ทะเบียนจัดตั้งจะต้องไม่ซ้าหรือคล้ายกับชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว๑๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปลี่ยนระบบการจอง
ชื่อนิติบุคคลเพื่อใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้
การจองชื่อนิ ติบุคคลของผู้ป ระกอบธุรกิจมีความเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายมากยิ่ งขึ้ น โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ได้ด้ว ย
ตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนทาการจองชื่อ ว่าชื่อที่ต้องการใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน
หรือคล้ายคลึงกับนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนและหรือไม่ หรือขัดระเบียบสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลางฯ ข้อ ๓๘ หรือไม่ โดยผู้ขอจองชื่อต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนเข้าระบบ ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับชื่อที่ต้องการตรวจ
เพื่อให้พิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะใช้ชื่อนั้นหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบแล้วว่าชื่อดังกล่าวไม่ เหมือน
หรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายกับนิติบุคคลอื่น ให้ดาเนินการจองชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะตรวจสอบชื่อที่ขอจองอีกครั้งเฉพาะประเด็น ดังต่อไปนี้
๑) ชื่ อ ที่ ใ ช้ ค าที่ ขั ด ต่ อ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ หรื อ ชื่ อ ที่ ใ ช้ ค าที่ ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒) ชื่อที่ ใช้ภ าษาต่างประเทศ มีค วามหมายหรื อมีเ สี ยงเรีย กขานไม่ ตรงกับชื่ อ
ภาษาไทย
๓) ชื่อที่ใช้คาหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย
หากชื่อที่ใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ผู้
ขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด ต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๘ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๑๑๕ และต้องจดทะเบียนแก้ไขชื่อทันทีที่ทราบหรือ
ควรทราบ

๑๒

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท, (๒๕๕๔), หน้า ๘.

๕๕
กรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อที่ขอจองไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ผู้ขอ
จองชื่อ ยกเลิ กใบจองชื่อ เดิ มด้ ว ยตนเองและจองชื่อ ใหม่ใ นระบบอิ นเทอร์เ น็ต และหากมี การจด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท แล้ ว หากห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ดั ง กล่ า วต้ อ งการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษ ให้จองชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบก่อน
ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิมพ์ (Print
out) ใบแจ้งผลการจองชื่อจากระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงตามข้อความที่
ปรากฏในใบแจ้งผลการจองชื่อ และแนบไปกับคาขอจดทะเบียน
จากการพัฒนาระบบการจองชื่อทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงได้ออกระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อนิติบุคคล รวมทั้งยกเลิกแบบจองชื่อนิติบุคคล และ
แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคล ได้แก่ แบบ หส.๒ แบบ บอจ. ๒
และแบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ
ระบบการจองชื่อทางอินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่
สานักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจองชื่อ อีกทั้งยัง
สามารถแจ้งผลการจองชื่อให้ผู้ขอจองชื่อทราบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ภายใน ๒๐ นาที)
๓.๔.๒ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท๑๓
๓.๔.๒.๑ ช่องทางการจดทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียม
การขอจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบันสามารถทาได้ ๒ ทาง คือ
๑) แบบ walk-in ผู้ขอจดทะเบียนกรอกข้อมูล/รายละเอียดในคาขอจด
ทะเบียน ด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและถูกต้องและให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในคาขอ และนาไปยื่น
จดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่า คา
ขอจดทะเบียนครบถ้วน ถูกต้อง ผู้ขอจดทะเบียนต้องชาระค่าธรรมเนียม นายทะเบียนจะสั่ งรับจด
ทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรองและใบสาคัญเป็นหลักฐาน

๑๓

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษัท, (๒๕๕๔), หน้า ๔-๗

๕๖

จองชื่อนิติบุคคล (กรณีตั้งใหม่และแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อ)
จัดเตรียมคาขอและเอกสารประกอบ
ยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล
(Back Office)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น/ออกบัตรคิว/
กาหนดเวลาติดตามเรื่อง

ส่งเรื่องคืนให้ผู้ขอจด
ทะเบียนแก้ไข

บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

สั่งชาระค่าธรรมเนียม/รับจดทะเบียน
นายทะเบียนลงนาม

จัดทาใบสาคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนา
เอกสาร

รับใบสาคัญ/หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร

ภาพที่ ๓.๑ ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท แบบ walk in
๒) การตรวจคาขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนกรอก
รายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และส่งให้นายทะเบียน
พิจารณาตรวจสอบคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ก็
จะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบทางอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนพิมพ์ (Print out) เอกสารที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องนั้น และให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในเอกสารคาขอจดทะเบียน และนา
เอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
การตรวจคาขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจึงช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนสามารถทางานอื่นหรือรอที่

๕๗
ส านั ก งานหรื อ ที่บ้ านของตน โดยไม่ ต้อ งนั่ง รอคิ ว ที่ ส านั กงานทะเบี ยนหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ทเพื่อ ให้ น าย
ทะเบี ยนพิจารณาคาขอแต่อย่างใด และเมื่อนาคาขอจดทะเบียนไปยื่นเพื่อให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน ขั้นตอนจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากนายทะเบียนไม่ต้องทาการตรวจพิจารณาคาขอซ้า แต่
ตรวจเปรี ย บเทีย บความถูกต้ องของข้ อมูล และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนว่าถู กต้อ งและ
ครบถ้วนหรือไม่

๕๘
ลงทะเบียนเพื่อขอ Username และ Password ที่
www.dbd.go.th (กรณีมี Username และ Password ไม่ต้อง
ลงทะเบียนใหม่)
เลือกหัวข้อจดทะเบียนนิติบุคคล
Login เข้าระบบ

เลือกจังหวัดที่ตั้งสานักงานใหญ่

เลือกตรวจสอบคาขอจด
ทะเบียน/แก้ไขข้อบกพร่อง
คลิก “ส่งข้อมูล”

นายทะเบียนแจ้ง
ข้อบกพร่องพร้อม
เหตุผลให้ผู้ขอจด
ทะเบียนแก้ไข

เลือกธุรกรรมที่ต้องการ/กรอก
ข้อมูลการจดทะเบียน
คลิก “ส่งข้อมูล”

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง

นายทะเบียนแจ้งผลการ
ตรวจสอบและค่าธรรมเนียมให้ผู้
ขอจดทะเบียนทราบ
ผู้ขอพิมพ์เอกสารการจดทะเบียน
และนาไปให้ผู้เกีย่ วข้องลงนาม

ยื่นจดทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ภาพที่ ๓.๒ ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทางอินเทอร์เน็ต

๕๙
ในที่นี้ ผู้ ศึกษาของยกตัว อย่างการจดทะเบียน ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวัน
เดียวกัน) และ (๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ (จานวนหรือชื่อกรรมการ) เนื่องจากการจด
ทะเบียนประเภทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและมีเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเป็นจานวน
มาก ซึ่งจะมีความสาคัญต่อการวิเคราะห์ต่อไปโดยขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นไปตามขั้นตอนในข้อ
๓.๓.๒ และมีเอกสารคาขอและค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (จดหนังสือบริคณห์ส นธิ
และจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน)

ภาพที่ ๓.๓ ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (จดหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัท
พร้อมกันภายในวันเดียวกัน)๑๔

๑๔

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑.

๖๐
๑๕

เอกสารหลั ก ฐานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท

จากัด

- คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.๑)
- แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
- หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.๒) ผนึกอากรแสตมป์
๒๐๐ บาท
-

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.๓)
แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
แบบแจ้ ง ผลการจองชื่ อ นิ ติ บุ ค คลที่ ยั ง ไม่ ค รบก าหนด

หมดอายุ
- หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบ
ธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต
บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕)
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะใน
การประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
- สาเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
- สาเนาข้อบังคับ ผนึกอากร ๒๐๐ บาท (ถ้ามี)
- สาเนาหลักฐานการรับชาระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- กรณีบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
จากัดไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของทุน จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คน
ต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคาร
ออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคาขอจด
ทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจานวนเงินที่สอดคล้องกับจานวนเงินที่นามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้น
แต่ละราย
- แบบ สสช.๑ จานวน ๑ ฉบับ
- แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง ส านั ก งานแห่ ง ใหญ่ แ ละสถานที่ ส าคั ญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
- สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
- สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

๑๕

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (ภายในวันเดียว), ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/๐๓_boj/intro_step_bj_establish_๑.pdf

๖๑
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่น
ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและ
ผนึกอากรแสตมป์ด้วย)
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้
ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการ
เป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอ จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบี ยนอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม๑๖
- จดทะเบี ย นหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ทุ ก จ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาทแห่งจานวนทุนที่กาหนดไว้ ๕๐ บาท
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ คิดเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ากว่า ๕๐๐ บาทและไม่ให้เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
- จดทะเบียนตั้งบริษัท ทุกจานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แหงทุนที่กาหนดไว ๕๐๐ บาท
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมกันไมใหต่ากวา ๕,๐๐๐ บาท และไม่ให้เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- หนังสือรับรอง ฉบับละ ๒๐๐ บาท
- ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท
- รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน หน้าละ ๕๐ บาท
(๒) การจดทะเบี ย นแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กรรมการ (จ านวนหรื อ ชื่ อ
กรรมการ)

๑๖

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (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 ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ (จานวนหรือชื่อกรรมการ)๑๗
กรรมการและ/หรืออานาจกรรมการ

๑๘

เอกสารหลั กฐานที่ใ ช้ในการจดทะเบีย นแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
-

คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.๑)
แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.๔)
รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการ

เข้าใหม่
- หลั ก ฐานการอนุ ญ าตให้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
- สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน
๑๗
๑๘

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อานาจกรรมการ, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖,
แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/๐3_boj/
intro_step_bj_change_01.pdf

๖๓
- สาเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
- คาสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
- ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ของกรรมการที่ ล งชื่ อ ในค าขอจด
ทะเบียน
- สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่น
ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและ
ผนึกอากรแสตมป์ด้วย)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอ
จดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้
รับรองลายมือชื่อผู้ขอ จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม๑๙
- กรรมการออกจากตาแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน) ๔๐๐ บาท
- กรรมการเข้าใหม่ คนละ ๔๐๐ บาท
- อานาจกรรมการ ๔๐๐ บาท
- หนังสือรับรอง ฉบับละ ๒๐๐ บาท
- รับรองสาเนาเอกสาร หน้าละ ๕๐ บาท
๓.๔.๒.๒ สถานที่รับจดทะเบียน๒๐
๑) หากสานักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น จดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ๑ จังหวัด
นนทบุรี หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทุกเขต
๒) หากสานักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งอยู่จังหวัดอื่น ให้ยื่นจด
ทะเบียนได้ ที่สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
๓.๔.๒.๓ ระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
กระบวนการจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบัน อันได้แก่ การจองชื่อนิติ
บุคคล และการจดทะเบียนนิติบุคคล ใช้เวลารวมทั้งหมด ๒ วัน ดังนี้
๑) การจองชื่อนิติบุคคล ๒๐ นาที (๑ วัน) และ
๒) การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษี การ
ขอเลขที่บัญชีนายจ้าง และการยื่นข้อสาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ภายในเวลา ๖๐ นาที (๑
วัน)
๑๙

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อานาจกรรมการ, 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 สาหรับหน่วยงานรัฐอื่นของไทย๒๑
หน่วยงานภาครัฐของไทยหลายหน่วยได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้เพื่ อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการให้บริการของตน ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
ตารางที่ ๓.๒ การบริการทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานรัฐอื่นของไทย
หน่วยงาน
กรมศุลกากร
ลักษณะงาน
๑. ธุรกรรมที่
“ระบบศุลกากรทาง
นามาใช้
อิเล็กทรอนิกส์”
ใช้ส่งเอกสารในส่วนที่ต้อง
สาแดงต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ได้แก่ ใบขน
สินค้าและบัญชีราคาสินค้า

๒. ผู้ใช้บริการ

๒๑

- ผู้ประกอบการหรือ
บริษัท shipping ขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Certificate)
จากบริษัทผู้ให้บริการ CA
เพื่อนามาประกอบคาขอ
ใช้บริการระบบศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออกในนามรายบุคคล/
บริษัทผู้ประกอบการ/
บริษัท shipping

กรมสรรพากร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ระบบ e-Tax
Invoice/e-Receipt”
ใช้จัดส่งใบกากับภาษี
และใบเสร็จรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

“ระบบบาทเนต”
ระบบบริการโอนเงินมูลค่า
สูงไปยังผู้รับที่มีบัญชีเงิน
ฝากต่างธนาคาร และ
”ระบบการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค”
ระบบจัดส่งภาพเช็ค
online มายังศูนย์หัก
บัญชีของ ธปท. เพื่อคัด
แยกภาพและข้อมูลส่งต่อ
ให้ธนาคารผู้จ่าย เพื่อ
ตรวจสอบและอนุมัติการ
ตัดจ่ายเงินตามเช็ค
- ผู้ประกอบการหรือ - ธนาคาร ขอใบรับรอง
บริษัท ขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) จากบริษัทผู้
Certificate) จากบริษัท บริการ CA เพื่อนามา
ผู้บริการ CA เพื่อนามา ประกอบคาขอใช้บริการ
ประกอบคาขอใช้
ของธนาคารแห่งประเทศ
บริการระบบ e-Tax ไทย
Invoice/e-Receipt - ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ทั้งนี้ บริษัทที่ขอใช้
ออกในนามของผู้ที่มี
บริการจะต้องมีทุนจด อานาจกระทาการแทน
ทะเบียนชาระแล้ว
ธนาคาร หรือในนามของ
ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้น ธนาคารก็ได้

เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย, สัมภาษณ์, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

๖๕
หน่วยงาน
ลักษณะงาน

๓. การแสดงตน
เอกสาร
ประกอบการ
ยื่นคาขอ

๔. การยอมรับ
เอกสาร

กรมศุลกากร

ผู้ประกอบการหรือผู้รับ
มอบอานาจ ยื่นคาขอ
ลงทะเบียนใช้บริการระบบ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสารต่อกรม
ศุลกากร โดยมีเอกสาร
ประกอบ ได้แก่
๑. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Certificate)
๒. สาเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผู้มีอานาจ
หรือผู้รับมอบอานาจ
(หากมี)
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล

ถือว่าใบรับรองนิติบุคคลซึ่ง
ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีความน่าเชื่อถือใน
ตัวอยู่แล้ว
๕. ค่าธรรมเนียม
-

กรมสรรพากร
ไป ณ วันที่ยื่นคาขอ
หรือเป็นหน่วยงานของ
รัฐ
ยื่นคาขอผ่านระบบ
ออนไลน์ และจัดส่ง
เอกสาร (hard copy)
ในลาดับต่อไป โดยต้อง
มาด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อื่น พร้อม
เอกสารหลักฐาน ได้แก่
๑. ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
(Digital Certificate)
๒. สาเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผู้มี
อานาจ
๓. หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
ถือว่าใบรับรองนิติบุคคล
ซึ่งออกจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีความ
น่าเชื่อถือในตัวอยู่แล้ว
-

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยื่นคาขอผ่านระบบ
ออนไลน์ และจัดส่ง
เอกสาร (hard copy) ใน
ลาดับต่อไป โดยส่งทางใด
ก็ได้ เช่น ทางไปรษณีย์
หรือมาด้วยตนเอง พร้อม
เอกสารหลักฐาน ได้แก่
๑. ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Certificate)
๒. สาเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผู้มี
อานาจ
๓. หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
ถือว่าใบรับรองนิติบุคคล
ซึ่งออกจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีความ
น่าเชื่อถือในตัวอยู่แล้ว
- การขอใช้บริการระบบ
ไม่มีค่าธรรมเนียม
- ในตัวระบบ จะกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่กาหนด จ่ายโดย
วิธีการตัดบัญชีของ
สถาบันการเงินตามที่
แจ้งไว้กับ BOT โดย
BOT จะมีหนังสือแจ้ง
ค่าธรรมเนียมในแต่ละ
เดือนไปยังสถาบัน
การเงิน

๖๖
หน่วยงาน
กรมศุลกากร
ลักษณะงาน
๖. ปีที่เริ่มใช้
๑ มกราคม ๒๕๕๐

กรมสรรพากร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑ มกราคม ๒๕๕๖

- ระบบการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค เริ่มใช้ตั้งแต่ปี
๒๕๕๕
- ระบบบาทเนต จะเริ่มใช้
กลางปี ๒๕๕๖

๓.๖ การจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ
แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยหลายหน่วยงานได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร หรือ
ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการนามาใช้ในการรับ -ส่ง
เอกสาร อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนนิติบุคคลมีรายละเอียดและประเด็นในด้านข้อกฎหมายและ
กระบวนงานที่แตกต่างกันออกไป โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลมีผลผูกพันและกระทบถึงสิทธิและ
หน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น รูปแบบและขั้นตอนการจดทะเบียนจะต้องสามารถสืบย้อน
ไปได้ถึงตัวบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและมีผลผูกพันทางกฎหมาย อีกทั้ง ระบบการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
จากธนาคารโลก หรือ The World Bank ให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้น ธุรกิจ ที่ ๑ และที่ ๔
ตามลาดับ ซึ่งประเทศเหล่านี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของตนให้เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร สามารถนามาใช้เป็นแนวทาง
และปรับได้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมการทาธุรกิจของไทยได้ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษา
ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งเดิมเป็นระบบการจดทะเบียนโดยใช้การ
กรอกเอกสารแบบฟอร์ ม และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบการจดทะเบี ย นทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ใน ปี ๒๕๕๒ แม้ว่าจะยังไม่เป็นกระบวนการอิเล็ กทรอนิกส์ อย่างสมบูรณ์ครบทุก
ขั้นตอนก็ตาม แต่ก็สามารถนามาเป็นตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงสาหรับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนของ
ไทยได้
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 จดทะเบียนจั ดตั้งนิ ติบุคคล ตลอดจนชาระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้เสร็จสิ้นทั้ง
กระบวนการผ่านอินเทอร์เน็ต
๒) กระบวนการจดทะเบียน ใช้ชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน มี ๑
ขั้นตอน ใช้เวลา ๑ วัน และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๑๖๓.๕๕ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณ ๔,๑๐๐
บาท
ตารางที่ ๓.๓ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของนิวซีแลนด์
ลาดับ
ขั้นตอน
๑ จดทะเบียนบริษัทกับ
Companies Office
รวมทั้งขอหมายเลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี หรือ
Inland Revenue
Department (IRD) และการ
ลงทะเบียนภาษีสินค้าและ
บริการ หรือ Goods and
Services Tax (GST)

รายละเอียด
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
๑. การจองชื่อนิติบุคคล
๑ วัน สาหรับการจอง
- การจองชื่อนิติบุคคล ไม่สามารถจองชื่อที่
ชื่อ ๑๐.๒๒
เหมือนกันหรือเกือบเหมือนกันสาหรับชื่อนิติ
ดอลลาร์
บุคคลที่มีอยู่แล้ว เมื่อดาเนินการจองชื่อแล้ว
นิวซีแลนด์
จะสามารถเก็บไว้ได้ ๒๐ วันทาการ (โดย
ขยายได้อีก ๒๐ วันทาการ แต่ต้องยื่นคาขอ
ขยายระยะเวลาไม่เกิน ๒ วันก่อนระยะเวลา
๒๐ วันทาการแรกสิ้นสุดลง)
- Companies Office จะตรวจสอบว่า ชื่อ
ดังกล่าวไม่ใช่ชื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่ขัดกับข้อ
หมายเหตุ: ในการจด
ห้ามใดๆ และไม่เหมือนหรือเกือบเหมือนกัน
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ผู้ขอ สาหรับชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่แล้ว
จดทะเบียนต้องลงทะเบียน - หากยื่นคาขอจองชื่อในเวลาราชการ ๘.๓๐ขอ username/password ๑๗.๐๐ น. Companies Office จะแจ้งผล
เพื่อใช้บริการจดทะเบียน
การจองชื่อกลับภายใน ๒ ชม. แต่หากยื่นคา
ออนไลน์ก่อน โดยไม่เสีย
ขอนอกเวลาราชการ การพิจารณาจะกระทา
ค่าใช้จ่ายใดๆ
ในวันราชการวันต่อไป และเรียงตามลาดับ
การยื่นคาขอ
- Companies Office จะแจ้งผลการจองชื่อ
โดยทางอีเมล์
๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล
- หลังจากที่ได้จองชื่อแล้ว ผู้สมัครต้องกลับไป
ดาเนินการออนไลน์เพื่อจดทะเบียนผ่านทาง
เวปไซด์ http://www.business.govt.nz/
โดยการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูล
ของ บริษัท (เช่น ชื่อของผู้ถือหุ้นและ
กรรมการ บริษัท และที่อยู่และ ที่อยู่ในการ
ติดต่อสื่อสาร) และชาระค่าลงทะเบียนโดย
บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือจากบัญชีที่แจ้ง

สาหรับการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล
๑๕๓.๓๓
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

๖๘
ลาดับ

ขั้นตอน

รายละเอียด
ระยะเวลา
ไว้กับทาง Companies Office
- หลังจากการส่งคาขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ก่อตั้ง
จะได้รับการแจ้งทางอีเมล์ พร้อมกับ
แบบฟอร์มการยอมรับของกรรมการและผู้
ถือหุ้นซึ่งจัดทาโดย Companies Office
- ผู้สมัครต้องส่งแฟกซ์หรือส่งออนไลน์
แบบฟอร์มการยอมรับที่มีการลงนามของ
กรรมการและของผู้ถือหุ้นภายใน ๒๐ วันทา
การหลังจากจองชื่อ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าคา
ขอจดทะเบียนนั้นหมดอายุ
- เมื่อแบบฟอร์มยอมรับดังกล่าวได้รับการ
ยืนยัน ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ ๒
ชม. Companied Office จะออกหนังสือ
รับรองให้โดยส่งทางอีเมล์
หมายเหตุ: หลังจากรับจดทะเบียน จะไม่มีการ
ส่งเอกสารในรูปแบบ hard copy และไม่มีการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
๓. การขอหมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
(หมายเลขของ Inland Revenue
Department: IRD) และการลงทะเบียน
ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and
Services Tax: GST)
- ผู้ดาเนินการสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์
เพื่อขอหมายเลข IRD และ Good and
Service Tax ในเวลาเดียวกันกับการจด
ทะเบียนทางออนไลน์กับ Companies
Office
- รายการของข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
สมัครหมายเลข IRD หรือ GST มีดังนี้
๓.๑ สาหรับหมายเลข Inland Revenue
Department (IRD) ได้แก่ หมายเลข IRD ของ
กรรมการแต่ละท่านและผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่เป็น
คนนิวซีแลนด์ ภาระหน้าที่หลัก สถานที่ดาเนิน
ธุรกิจและที่อยู่ ชื่อทางการค้าของบริษัท (หาก
แตกต่างกับชื่อที่จดทะเบียน) รายละเอียดการ
ติดต่อบริษัท และภาษีผลประโยชน์สาหรับ
พนักงานที่สามารถใช้งานได้
๓.๒ สาหรับหมายเลข Goods and
Services Tax (GST) ได้แก่ วิธีการดาเนินการ

ค่าใช้จ่าย

๖๙
ลาดับ

ขั้นตอน

รายละเอียด
ระยะเวลา
ทางบัญชีของ GST ข้อมูลความถี่ของ
ผลตอบแทน รหัสกิจกรรมทางธุรกิจ
(business activity code) รายละเอียดของ
วิธีการที่ต้องการจะคืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท
ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือประกอบกิจการ
การนาเข้า/ส่งออกและ สานักงานประกัน
อุบัติเหตุ หรือ Accident Compensation
Corporation (ACC) ใช้รหัสกิจกรรมทางธุรกิจ
เพื่อทาการคานวณภาษี สาหรับการคุ้มครอง
การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเรียกร้อง
ค่าชดเชยที่เหลือ

ค่าใช้จ่าย

- ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘ จะบังคับ
ให้ยื่นเอกสารส่วนใหญ่ทางออนไลน์
- ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลของนิวซีแลนด์มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศโดยใช้กลไกของ
รหัสผ่านในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและใช้ช่องทางการทาธุรกรรมผ่านโปรโตคอล SSL (Secure
Sockets Layer) หรือ HTTPS ยังไม่ได้มีการใช้ Digital Signature
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขัน้ ตอนกระบวนการและให้ความสาคัญต่อกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง มี
ความพร้อมในการใช้บริการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูง

๓.๖.๒ ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของสิงคโปร์๒๓
๓.๖.๒.๑ หน่ ว ยงานรั บ จดทะเบี ย น
คื อ กรมทะเบี ย นการค้ า และธุ ร กิ จ
(Accounting & Corporate Regulatory Authority: ACRA) ซึ่งดูแลรับผิดชอบและกากับการ
ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และกากับวิชาชีพการบัญชี
๓.๖.๒.๒ กระบวนการจดทะเบียน
๑) การจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ สามารถจองชื่อนิติ
บุคคล จดทะเบียนจั ดตั้งนิ ติบุคคล ตลอดจนชาระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้เสร็จสิ้นทั้ง
กระบวนการผ่านอินเทอร์เน็ต
๒) กระบวนการจดทะเบียน ใช้ชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน มี ๓
ขั้น ตอน ใช้ เวลา ๓-๕ วัน และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด ๓๕๐-๓๘๕ ดอลลาร์สิ ง คโปร์ หรื อ ประมาณ
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
ตารางที่ ๓.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์
ลาดับ ขั้นตอน
๑ - ลงทะเบียน On-line กับ
Accounting and
Corporate Regulatory
Authority (ACRA)
- ค้นหาชื่อบริษัท
- ยื่นข้อมูลการจดทะเบียน
บริษัท
- หมายเลขภาษี (GST)

๒ ทาตราประทับของบริษัท

รายละเอียด
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
กรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ (Accounting ๑ วัน - ค่าธรรมเนียม
& Corporate Regulatory Authority :
การจองชื่อ ๑๕
ACRA) ให้บริการจดทะเบียนการจัดตั้ง
เหรียญสิงคโปร์
บริษัท/ธุรกิจ กระทาทางออนไลน์ผ่าน
สาหรับแต่ละ
Bizfile โดยจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสมัคร Singpass
- ค่าธรรมเนียม
เพื่อเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนออนไลน์
การจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ
จัดตั้งธุรกิจ
๑. ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล
๓๐๐ เหรียญ
๑.๑ การขออนุมัติและสารองชื่อบริษัทจะ
สิงคโปร์
ถูกดาเนินการผ่าน Bizfile การอนุมัติ
โดยทั่วไปจะแล้วเสร็จภายใน ๑ ชั่วโมง
หลังจากการชาระเงินออนไลน์
๑.๒ เมื่อชื่อได้รบั การอนุมตั ิก็จะถูกสงวน
ไว้ ๖๐ วัน และสามารถขยายระยะเวลาการ
จองได้อีก ๑ ครั้งเป็นระยะเวลาอีก ๖๐ วัน
โดยเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุอีก ๑๐.๐๐
เหรียญสิงคโปร์ ต่อ ๑ ชื่อ
๒. จดทะเบียนธุรกิจ
๒.๑ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจผ่านระบบ BizFile หลังจากชื่อนิติ
บุคคลได้รับการพิจารณาอนุมตั ิที่ โดยใช้เวลา
พิจารณาผลประมาณ ๑๕ นาทีจากการส่ง
เอกสารและข้อมูลทั้งหมด
๒.๒ ACRA จะออกหนังสือแจ้งการจด
ทะเบียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ทางานของบริษัท
๒.๓ การลงทะเบียนกับหน่วยงาน Inland
Revenue Authority of Singapore (IRAS)
ด้าน GST ที่ต้องเสียภาษีประจาปีของมูลค่า
การซื้อขายเกินกว่า ๑ ล้านเหรียญ สามารถ
ดาเนินการได้โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์
เดียวกัน
ตราประทับของบริษัท โดยทั่วไปจะทาได้จาก ๑ วัน ๗๐ เหรียญ
บุคคลที่สาม อัตราทั่วไปอยู่ที่ ๓๕ เหรียญ
๓. วัน สิงคโปร์
สิงคโปร์ ในเวลา ๓ วันหรือ ๗๐ เหรียญ
๓๕ เหรียญ
สิงคโปร์ ในเวลา ๑ วัน
สิงคโปร์

๗๑
ลาดับ ขั้นตอน
รายละเอียด
๓ จดทะเบียนสาหรับงาน
เวลาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการจัดการ
ประกันชดเชยการบาดเจ็บที่ ระหว่างบริษทั และบริษัทประกัน
บริษัทประกัน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
๑ วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

* การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต่างชาติต้องทาผ่านระบบ Bizfile เช่นเดียวกัน แต่ชาวต่างชาติหรือนิติ
บุคคลต่างชาติไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนเองได้ ต้องว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนดาเนินการ
ให้เท่านั้น
๓.๖.๓ ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของหมู่เกาะโซโลมอน๒๔
๓.๖.๓.๑ หน่ ว ยงานรับ จดทะเบีย น คือ ส านัก งานจดทะเบี ยนบริ ษัท (the
Company Haus) ซึ่งให้บริการการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๖.๓.๒ กระบวนการจดทะเบียน
๑) การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลหมู่ เ กาะโซโลมอนสามารถจองชื่ อ นิ ติ
บุคคล จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ได้ผ่านทางระบบออนไลน์ แต่การชาระเงินค่าธรรมเนียม และ
กระบวนการอื่นหลั งจากการจดทะเบียนยังเป็นระบบเอกสารและต้องไปดาเนินการที่หน่ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบ
๒) กระบวนการจดทะเบียน ใช้ชื่อผู้ใช้ (อีเมล์) และรหัสผ่าน มี ๗
ขั้นตอน ใช้เวลา ๕-๖ วัน และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๔,๔๕๐ ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน หรือประมาณ
๑๙,๒๒๒ บาท
ตารางที่ ๓.๕ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจของหมู่เกาะโซโลมอน
ลาดับ ขั้นตอน
๑ การจองชื่อบริษัท

รายละเอียด
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
การค้นหาและการจองชื่อบริษัทจากัด สามารถทาได้
๑ วัน
ผ่านระบบออนไลน์และสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไม่กี่นาที
๒ จดทะเบียนบริษัท สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนผ่าน website
๑-๒ วัน
SBD
www.companyhouse.gov.sb หากไม่สะดวก
๑๒๕๐
ผู้ประกอบการสามารถเดินทางมาจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ตได้ที่สานักงานจดทะเบียนบริษัท (the
Company Haus) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
คาแนะนา
๓. ชาระค่าธรรมเนียมที่ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มเสีย
๑ วัน
สานักเลขประจาตัวผู้ ค่าธรรมเนียม และนาไปชาระค่าธรรมเนียมที่สานักเลข (ดาเนินการ
เสียภาษี
ประจาตัวผู้เสียภาษี โดยสามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือ พร้อมขั้นตอน
เช็ค
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
ลาดับ ขั้นตอน
๔ จดทะเบียนภาษี
รายได้ ภาษีสินค้า
และภาษีการขาย
๕ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
กับกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพแห่งชาติ

รายละเอียด
ผู้ประกอบการกรอบแบบฟอร์ม IR๑ และยื่นขอจด
ทะเบียนจดทะเบียนภาษีรายได้ ภาษีสินค้า และภาษี
การขาย พร้อมแนบหนังสือรับรองบริษัท
ผู้ประกอบการกรอบแบบฟอร์ม เพื่อขึ้นทะเบียน
นายจ้างกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

ระยะเวลา
๓ วัน

ค่าใช้จ่าย
-

๑ วัน
(ดาเนินการ
พร้อมขั้นตอน
ที่ ๔)
๖ จัดทาตรายาง
กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีการจัดทาตรายาง แต่
๔ วัน
SBD ๕๐๐
ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการมักจัดทาตรายาง
(ดาเนินการ
พร้อมขั้นตอน
ที่ ๔ และ ๕)
๗ ชาระค่าธรรมเนียม สภาเทศบาลจะต้องออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
(ดาเนินการ
SBD
ใบอนุญาตประกอบ ซึ่งโดยปกติใช้เวลา ๑ วัน แต่บางกรณีอาจถึง ๓ วันได้ พร้อมขั้นตอน ๒๗๐๐
ธุรกิจที่ สภาเทศบาล โดยแนบเลขประจาตัวผู้เสียภาษีและหนังสือรับรอง
ที่ ๔–๖)
บริษัทไปด้วย

๓.๗ บทวิเคราะห์
๓.๗.๑ ประเด็นพิจารณา
เมื่อพิจารณาจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
ไม่ว่าผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นจดทะเบียนด้วยวิธีการหรือช่ องทางใด ก็ยังจาต้องเดินทางมาที่สานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพื่อขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกทั้งด้านเวลา
และค่าใช้จ่าย รวมถึงไม่สนับสนุนและลดแรงจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจ ดังนั้น ในการพัฒนาระบบจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทผ่านระบบออนไลน์ จึงมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการจดทะเบียน และสามารถดาเนินการได้ด้วย
ตนเองโดยไม่มีปัญหาข้อยุ่งยาก อีกทั้งระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทออนไลน์จะต้องไม่
ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าในปัจจุบัน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการ
จะต้องชาระ
อย่างไรก็ตาม ในการการพัฒนาระบบดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องคานึงในหลายมิติ
เช่น ด้านหลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย การพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้ หลักการเน้นประโยชน์และความ
คุ้มค่า หลักความโปร่งใสและการบูร ณาการเชื่อมโยง เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมายสาคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ประเด็นอื่นๆ ดังนี้
๓.๗.๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
๑) การลงลายมือชื่อ
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ต้องลงลายมือชื่อใน

๗๓
คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาของจดทะเบียน เช่น มาตรา ๑๐๗๘๒๕ กาหนดให้ในกรณี
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องลงลายมือชื่อและประทับตราของห้าง
หุ้นส่วน หรือในกรณีจัดตั้งบริษัทจากัด กาหนดให้ผู้เริ่มก่อการลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ
และให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองด้วยอีกสองคน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๐๙๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐๙๙๒๖ และการลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ใหผูเปนหุนสวน ผูเริ่มกอการหุน ผูจัดการกรรมการ หรือผู ชาระบัญชีลงลายมือชื่อดวยตนเอง๒๗ ทั้งนี้
ภายใต้ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนจะต้องกระทาต่อหน้า นาย
ทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมี
ภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม

๒๕

มาตรา ๑๐๗๘ อันห้างหุ้นส่วนจากัดนั้น ท่านบังคับว่าต้องจดทะเบียน การลงทะเบียนนั้น ต้องมีรายการดั่ง
ต่อไปนี้ คือ
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน
(๒) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด และวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น
(๓) ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสานักงานสาขาทั้งปวง
(๔) ชื่อ ยี่ห้อ สานัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิด และจานวนเงินซึ่งเขาเหล่านั้นได้ลงหุ้น
ด้วยในห้างหุ้นส่วน
(๕) ชื่อ ยี่ห้อ สานัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(๖) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
(๗) ถ้ามีข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผูจ้ ัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้นประการใดให้ลงไว้ด้วย
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่นๆ อีกอันคู่สญ
ั ญาเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนนั้นด้วย
ให้พนักงานทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง
๒๖
มาตรา ๑๐๙๘ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ต้องมีรายการดั่งต่อไปนี้ คือ
(๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งต้องมีคาว่า"จากัด"ไว้ปลายชื่อนั้นด้วยเสมอไป
(๒) ที่สานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต
(๓) วัตถุที่ประสงค์ทั้งหลายของบริษัท
(๔) ถ้อยคาสาแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจากัด
(๕) จานวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคิดกาหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่ากาหนดหุ้นละเท่าไร
(๖) ชื่อ สานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ ทั้งจานวนหุ้นซึ่งต่างคนต่างเข้าชื่อซื้อไว้คนละเท่าใด
มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ท่านให้ทาเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และให้ลงลายมือชื่อของ
บรรดาผู้เริ่มก่อการ และลายมือชือ่ ทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน
หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้ทานั้น ท่านบังคับให้นาฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอทะเบียนในส่วนพระ
ราชอาณาเขตซึ่งบ่งไว้ว่าจะบอกทะเบียนตั้งสานักงานของบริษัทนั้น
๒๗
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ, ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intr08.pdf.

๗๔
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด๒๘
ลายมื อ ชื่ อ เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะแสดงถึ ง เจตนาว่ า บุ ค คลผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ประสงค์จะผูกพันตามนิติกรรมสัญญา ลายมือชื่อจึงเป็นสิ่งยืนยันว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ต้องผูกพัน ซึ่งหาก
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทที่ต้องชี้ ขาดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีตามที่ได้ตกลงกันไว้
ลายมือชื่อก็เป็นสิ่งที่มักจะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อแสดงถึงความเป็นอยู่ของข้อเท็จจริงที่พิพาทดังกล่าว
ลายมือชื่อจึงเป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดหรือเกี่ยวข้องในกรณีนั้ น
ปัจจุบันลายมือชื่อได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการพิสูจน์ความจริง ๒ ประการ๒๙ ได้แก่
(๑) เพื่ อ บ่ง ชี้ ถึง ตั ว บุ ค คล ความสามารถในการกระทาการของ
บุคคล เวลา และเหตุการณ์ที่ใช้แสดงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผ่านเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อไว้ และ
(๒) เพื่อบ่งบอกถึงความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐานที่เป็น
เอกสารซึ่งได้มีการกล่าวอ้างถึง
การลงลายมือชื่อของบุคคลไม่จาเป็นที่ต้องยึดติดกับรูปแบบ
โดยสาระสาคัญของการลงลายมือชื่ออยู่ที่การยืนยันตัวบุคคลที่ลงลายมือชื่อนั้น อีกทั้งความสาคัญของ

๒๘

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ . ข้อ ๔๘ และข้อ ๑๐๖ แห่งระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กลางว่า
ด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน กระทาได้ตามวิธี ดังนี้
(๑) การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทาได้โดย
(๑.๑) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน หรือ
(๑.๒) ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมี
ภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามทีน่ ายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และ
ให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในสาเนาบัตรประจาตัวแล้วลงลายมือชื่อกากับไว้เป็น
หลักฐาน
(๒) การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง
รับผิดชอบการดาเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
(๒.๓) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง
การลงลายมือชื่อตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชือ่ ที่ถูกต้องและนายทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบ
ลายมือชื่อนั้นอีก
๒๙
กฤติกา กิติยานันท์, สถานะทางกฎหมายของลายมือชื่อในนิติกรรมสัญญา (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
ลายมือชื่อต้องมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะรับรองหรือแสดงว่าตนเป็นผู้ทาหนังสือหรือเอกสารนั้น ๓๐
นอกจากนี้ ลายมื อ ชื่ อ ยั ง เป็ น เครื่ อ งแสดงหรื อ ยื น ยั น ว่ า
ข้อเท็จจริงตามเนื้อความในเอกสารดังกล่าวได้ทาเสร็จสมบูรณ์แล้ว กฎหมายลักษณะพยานจึงมีการใช้
ลายมือชื่อเป็น เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหลักฐาน ที่เรียกว่า “การพิสูจน์ความ
ถูกต้องแท้จริง” (Authentication) โดยเฉพาะพยานเอกสาร แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าลายมือชื่อจะ
มีความสาคัญเฉพาะแต่การเป็นพยานเอกสาร ลายมือชื่อสามารถที่จะนาสืบได้ในฐานะพยานวัตถุด้วย
ซึ่งทาให้วิธีการนาสืบแตกต่างกัน
ดังนั้น การลงลายมือชื่อจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องพิจารณาในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนของผู้ขอจด
ทะเบียน รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การลงลายมือชื่อในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ คงไม่สามารถที่จะลงลายมือชื่อในกระดาษเช่นเดียวกับวิธีการจดทะเบียนใน
รูปแบบปกติได้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางและรูปแบบการลงลายมือชื่อที่สามารถยืนยันตัวตน
ของผู้ลงนามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งในประเด็นนี้พระราชบัญญัติว่าด้ว ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้มีบทบัญญัติรองรับถึงวิธีการที่จะนามาใช้แทนการลงลายมือชื่อแบบ
ปกติที่กระทากันอยู่ในปัจจุบันไว้ ๒ วิธี ได้แก่
(๑) การใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้ าของลายมือชื่อ ซึ่งสามารถ
แสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับ รองว่าข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน โดยวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี (ตามมาตรา ๙) หนึ่งในรูปแบบการลงลายมือชื่อตาม
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ การใช้รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username and Password) เพื่อระบุตัวตนของผู้ทาธุรกรรม
(๒) การใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ( Digital
Signature) (ตามมาตรา ๒๖)
การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๒๖ คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือ Digital Signature ซึ่งหมายถึง ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ติดมากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแสดงตนเป็นเจ้าของของข้อ ความและ
รวมถึงการยอมรับในข้อความหรือข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์ด้วย๓๑
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีที่สร้างจากเทคโนโลยี
เข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กากับข้อความที่ต้องการส่งผ่านเครือข่าย ผู้ส่งข้อความจะใช้กุญแจส่วนตัวของตนในการลงลายมือชื่อ
โดยอ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้รับจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อดังกล่าว
โดยใช้ กุ ญ แจสาธารณะของผู้ ส่ ง ซึ่ ง ลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ส่ ง จะถู ก รั บ รองด้ ว ยองค์ ก รออกใบรั บ รอง
(Certification Authority) โดยแสดงอยู่ในรูปของ "ใบรับรองดิจิทัล" (Digital Certification)
๓๐
๓๑

กฤติกา กิติยานันท์, อ้างแล้ว.
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/

๗๖
ประโยชน์ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น นอกจากจะช่วยระบุตัวผู้ส่งข้อมูลแล้ ว ยังช่ว ยป้องกัน
ข้อมูลให้มีความถูกต้องไม่ได้ผ่านการแก้ไข หรือหากมีการแก้ไขมาก่อนก็สามารถตรวจที่สร้างจาก
เทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ๓๒
ลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิกส์ถือเป็นเครื่องมือในการระบุตัวตน
(Authentication) ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี ค วามปลอดภั ย และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สู ง สุ ด โดยจะมี
หน่วยงานกลาง หรือ องค์กรออกใบรับรอง (Certification Authority) เป็นผู้รับรองลายมือชื่อ ซึ่งใน
ประเทศไทย มี ๓ องค์กร ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จากัด และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (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
ตารางที่ ๓.๖ เปรียบเทียบแนวทางการลงลายมือชื่อ
แนวทาง
ข้อดี
ข้อเสีย
๑. username/password ๑. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
๑. มีผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๒. การใช้ไม่มีความซับซ้อนมาก
เป็นเสมือน CA ซึ่งต้องมีภาระ
เมื่อเทียบกับการใช้ลายมือชื่อ
ในการรับผิดชอบการยืนยันตัว
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชน
บุคคล
ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการ ๒. ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
ใช้ username/password
การค้าจะต้องมีความปลอดภัย
เพื่อ Login ในการทาธุรกรรม
และมีมาตรฐานเพียงพอ เพื่อ
อื่นๆ อยู่แล้ว เช่น พาณิชย์
ป้องกันมิให้เกิดการผิดพลาด
อิเล็กทรอนิกส์
และนามาซึ่งการโต้แย้งได้
๒. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑. ได้รับการยอมรับและการ
๑. ผู้ที่ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับรองตามกฎหมายว่าเป็นการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ระบุหรือยืนยันตัวตนที่มีความ
เรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบัน
ปลอดภัยสูงสุด และง่ายต่อการ มีอยู่น้อยมาก และการใช้
พิสูจน์ในชั้นศาล หากมีกรณี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับลายมือชื่อ
พิพาทเกิดขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนามา
พลิกแพลงได้หลายรูปแบบ 7
๓๒

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน), ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature), ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
http://www.ca.tot.co.th/Default.aspx?tabid=7877.
๓๓
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน), ประเภทบริการ CAT CA, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
www.thaipki.com/service.html.

๗๗
แนวทาง

ข้อดี

ข้อเสีย
ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ควรออกแนวทางหรือคู่มือ
ปฏิบัติ หากมีการนาลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
๒. ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้
และมีต้นทุนสูง ทาให้
ผู้ใช้บริการชั่งน้าหนักความยาก
ง่ายในแต่ละช่องทางเพื่อขอจด
ทะเบียน จึงอาจทาให้ไม่มีผู้มา
ใช้ระบบ

๒) ตราประทับ
การจดทะเบี ย นตราประทั บ ในระบบปั จ จุ บั น ผู้ ข อจดทะเบี ย น
จะต้องจัดทาตรายางและประทับลงในเอกสารคาขอจดทะเบียน ซึ่งเมื่อเป็นระบบจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เห็นว่า อาจจัดส่งในรูปของ image หรือในรูปแบบไฟล์ได้ แต่มี
ข้อควรระวังคือ ต้องตรวจสอบให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทั้งผู้ขอจดทะเบียนและนายทะเบียน มีความ
ละเอียดต้องตรงกัน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ วรรคท้าย ได้
บัญญัติรองรับโดยกาหนดให้นาวิธีการตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติ
บุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
๓) อากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากรได้กาหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ใน
เอกสารสาคัญบางอย่างที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท เช่น หนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน และหนังสือมอบอานาจให้ยื่นคาขอ
จดทะเบียนแทน เป็นต้น โดยจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่กาหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมป์
แนบท้ายประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากเป็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึง
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการชาระและปิดอากรแสตมป์ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๘ วรรคสอง ได้บัญญัติรองรับไว้ว่า หากได้มีการชาระเงินแทนหรือดาเนินการ
อื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศ
กาหนด ให้ถือว่าเอกสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๘ วรรคสอง ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจรวมค่าอากร
แสตมป์กับค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และทาความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าอากร
แสตมป์ และการจัดส่งเงินค่าอากรให้กรมสรรพากร
๓.๗.๑.๒ ประเด็นอื่นๆ

๗๘
๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีลายมือชื่อสาหรับการจดทะเบียนหรือไม่
และการยอมรับและผูกพันในข้อมูลการจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และระบบการจด
ทะเบียนในปัจจุบัน กาหนดให้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขอ
จดทะเบียน บุคคลที่เข้าร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
กาหนด ในคาขอและเอกสารการจดทะเบียน จึงมีประเด็นว่า หากเป็นระบบการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้อ งทุกคนต้องมี username/password หรือ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ Login เข้าระบบเสมือนการลงลายมือชื่อหรือไม่
เมื่อพิจารณาแล้ ว เห็นว่าหากกาหนดให้ บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน
จะต้องมี username/password หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Login เข้าระบบทุกคน ข้อดี คือ
ทาให้ทราบได้ว่าใครเป็นผู้ Login เพื่อลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน/ยืนยันคาขอจดทะเบียน และ
สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลเหล่านั้นทุกคน ได้รับทราบและยอมรับผูกพันต่อการจดทะเบียน อีกทั้ง
ค่อนข้างชัดเจนว่าสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันที่กาหนดให้ต้องมีการลงลายมือชื่อในเอกสารคาขอ
จดทะเบียน แต่ข้อเสีย คือ อาจเกิดความสับสนว่านิติบุคคลใดขอจดทะเบียน เนื่องจากบุคคลหนึ่งอาจ
ใช้ username/password ของตนในการจดทะเบียนหลายนิติบุคคลได้ และก่อให้เกิดความยุ่งยากใน
การใช้ระบบ เนื่องจากทุกคนต้องเข้ามา Login เพื่อยืนยันคาขอ โดยผู้ประกอบการบางรายไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีมากนักและคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับการลงลายมือชื่อด้วย
ปากกา อีกทั้งหากเป็นการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะทาให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย
แต่หากกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนเพียงคนเดียว Login เพื่อ
ยื่นคาขอจดทะเบียน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นไม่ต้อง Login เพื่อยืนยันอีกครั้ง ก็จะช่วยให้การใช้ระบบ
สะดวก รวดเร็ ว แต่อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ ผู้ ขอจด
ทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน โดยบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เริ่มก่อการ
พยานไม่จาต้อง ลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคล
ดังกล่าวที่ไม่ต้อง ลงลายมือชื่อในเอกสารคาขอจดทะเบียน ปฏิเสธความรับผิดชอบและความผูกพัน
ต่อข้อมูล ในการ จดทะเบี ยน ก็อาจกาหนดให้ มีแบบพิมพ์ลงลายมื อชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
หลักฐานว่าบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์ร่วมกันที่จะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และยอมรับความ
ผูกพันต่อข้อมูลในคาขอจดทะเบียนนั้น
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลใน
คาขอจดทะเบียนนั้น คือ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และเมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพและความ
พร้อมของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและตระหนักถึงตวาม
สาคัญของการใช้และการเก็บรักษารหัสส่วนบุคคลมากเพียงพอ จึงเห็นว่า ในระยะแรกของการพัฒนา
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ควรกาหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นที่มี
username/password หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากผู้ขอจดทะเบียนมีมากกว่า ๑ คน
เช่น บริษัทหนึ่งกาหนดให้กรรมการผู้มีอานาจ ๒ คนลงลายมือชื่อร่วมกัน กรรมการเหล่านั้นก็ควร
จะต้องมี username/password หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคน โดยกาหนดให้มีแบบพิมพ์ลง

๗๙
ลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น พร้อมข้อความผูกพันบุคคลดังกล่าวต่อข้อมูลและการจดทะเบียน เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลเหล่านั้นปฏิเสธความผูกพันได้
๒) การยืนยันตัวตน
ภายใต้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในปัจจุบัน การลง
ลายมือชื่อ พร้อมการแนบสาเนาบัตรประชาชนซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับรอง ถือเป็นการยืนยันว่า
บุคคลดังกล่าวมีตัวตนจริง แต่เมื่อเป็นระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะ
สามารถทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นมีตัวตนจริง และสามารถสืบถึงข้อมู ลของบุคคลดังกล่าวได้ ใน
ประเด็นนี้ เห็นว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบี ย นได้จ ากฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยา และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเลขที่ประจาบ้านได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับกรมการปกครองแล้ว จึงควรทาความตกลงเพื่อขยายการนาฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาใช้แบบ
real time ในการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบตัวตนของบุคคล
ดังกล่าวจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
๓) การส่งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน
ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น แผนที่ ซึ่งในปัจจุบัน แนวทางปฏิบัติ คือ จะจัดทาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือใช้มือวาด แต่ยังไม่ยอมรับแผนที่จากเว็บไซต์ของกูเกิล (Google maps) ดังนั้น หาก
เป็ น ระบบจดทะเบี ยนห้ างหุ้น ส่ ว น-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาเห็ นว่า อาจจัดส่ งในรูปไฟล์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือจะส่งเป็นภาพ image แนบมากับคาขอจดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม ภาพ
image จะต้องมีความชัดเจน และให้ทราบถึงรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว
๔) ค่าธรรมเนียม
ปั จ จุ บั น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ใช้ วิ ธี ช าระค่ า ธรรมเนี ย มที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร internet banking หรือชาระผ่านตู้ ATM หากมิได้มายื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า ในระยะแรก คงต้องใช้ระบบนี้ไปก่ อน โดยต่อไปอาจพัฒนาเป็นการชาระผ่านบัตร
เครดิต และควรทาระบบให้ผู้ขอจดทะเบียนแจ้งกลับผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมแล้ว
๕) การส่ ง ใบส าคั ญ และใบเสร็ จ รว มถึ ง หนั ง สื อ รั บ รองทาง
อิเล็กทรอนิกส์และสาเนาคาขอจดทะเบียน
ในระบบจดทะเบียนปัจจุบัน หากเป็นกรณีการขอตรวจคาขอทาง
อินเทอร์เน็ตและจัดส่งคาขอพร้อมหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมมายังนายทะเบียนทางไปรษณีย์
นายทะเบียนจะส่งใบสาคัญและใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองและสาเนาเอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทางไปรษณีย์เช่นกัน หรือในกรณีหนังสือรับรองหรือสาเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนสามารถ
ขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ซึ่งส่งถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดยพนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD
Express Service) ซึ่งให้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบี ยนยั งสามารถขอหนังสื อรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทาง

๘๐
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งระยะเริ่มแรกของการใช้ระบบจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ อาจต้องใช้วิธีการนี้ไปก่ อน อย่างไรก็ตาม หากต่อไป
ได้มีการพัฒนาระบบให้มีการส่งเอกสารดังกล่าวทางอิเล็ก ทรอนิกส์ได้และหน่วยงานภายนอกได้มีการ
ยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ก็อาจส่งกลับไปยังผู้ขอจดทะเบียน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิมพ์ (print out) เก็บไว้ได้ด้วยตนเอง โดยกาหนดให้
พิมพ์ได้ครั้งละ ๑ แผ่น และพิมพ์ได้ครั้งเดียว
๓.๗.๒ แนวทางเลือกในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้ อกฎหมายสาคัญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น ย่ อ มเห็ น ได้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้มีบทบัญญัติรองรับและแก้ไขปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบการ จด
ทะเบียนไปสู่การจดทะเบียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครอบคลุมแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทบางส่วนที่ไม่มีความ
จาเป็นหรือไม่เหมาะสมกับการจดทะเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมควรที่จะทาการแก้ไข
ปรับปรุง ประกอบกับรูปแบบระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องก่อให้เกิดความสะดวกและ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ขอจดทะเบียน และเมื่อพิจารณาประเด็นตามข้อ ๓.๗.๑ ประกอบ
กับทางเลือกข้อดี -ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก ประกอบกับสภาพธุรกิจและบริบทของประเทศไทย
รวมถึงความพร้อมของผู้ประกอบการแล้ว ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่ วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับแก้กฎหมายและกระบวนงานการจดทะเบียน เป็น ๓
แนวทาง ดังนี้
๓.๗.๒.๑ แนวทางที่ ๑ การจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙
หากด าเนิ น การตามแนวทางเลื อ กที่ ๑ นี้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกระบวนงานการจดทะเบียน ดังนี้
๑) ประเด็นกฎหมาย
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา
๑๐๖๔ ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด และมาตรา ๑๐๙๘
ประกอบกับ ๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจากัด ให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้
ขอจดทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน
(๒) ระเบี ย บส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖)
ก) ยกเลิ ก การลงลายมื อ ชื่ อ ในค าขอจดทะเบี ย นที่ จ ะต้ อ ง
กระทาต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด

๘๑
ข) เพิ่มเติมแบบพิมพ์ที่ใช้ส าหรับการขึ้นทะเบียนหรือการ
แสดงตัวเพื่อขอรับ username/password ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อใช้สาหรับ
Login เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ค) แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพิ่มเติม
แบบพิมพ์บางอย่างที่จาเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
รวม ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ที่จ ะร่ ว มกั น จั ดตั้ งห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรือบริษั ท และยอมรับ ความผู กพั นต่ อข้อ มูล ในค าขอจด
ทะเบียนนั้น
๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดย
ทาความตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
(๒) ทาความตกลงกั บกรมสรรพากร เกี่ย วกับการจั ดเก็ บ อากร
แสตมป์ และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
(๓) จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครและสร้างรหัส username/password
ระบบ Login ระบบสร้างและส่งรหัสผ่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว (OTP) ระบบสร้างคาขอจด
ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกคาขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพื่อให้แก้ไขคา
ขอ ระบบจัดทาแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งจานวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการชาระ
ค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งผลการจดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร

ตารางที่ ๓.๗ แนวทางที่ ๑ การจดทะเบียนโดยใช้การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙
ขั้นตอน
๑. สมัครใช้
บริการ

ผู้ยื่นคาขอ
กรรมการผู้ขอจด
ทะเบียนเดินทางมา
แสดงตนที่สานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
พร้อมยื่นคาขอใช้ระบบ
และขอ
username/password

เจ้าหน้าที่
- พิจารณาตรวจสอบคาขอใช้
ระบบและตรวจสอบเลขที่บัตร
ประชาชนของกรรมการผู้ขอ
จดทะเบียนกับฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง
- รับสมัครและมอบ
username/password

ระบบ IT
กฎระเบียบ
ระบบรับสมัครและ พรบ. ธุรกรรมฯ
สร้างรหัส
ม. ๙
username/passw
ord

๒. Login

- Login ด้วย
username/passwo
rd ที่ได้รับ
- ยืนยันรหัส OTP

-

- ระบบ Login
- ระบบ OTP

๓. เลือกประเภท เลือกประเภทนิตบิ ุคคล
คาขอจด
และประเภทคาขอจด
ทะเบียนและ ทะเบียน กรอกข้อมูล

-

ระบบสร้างคาขอจด พรบ. ธุรกรรม
ทะเบียน
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒,
อิเล็กทรอนิกส์
๑๒/๑

พรบ. ธุรกรรมฯ
ม. ๙

หน่วยงานอื่น
กรมการปกครองเพื่อ
ใช้ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ เพื่อ
ตรวจสอบตัวตน

-

-

หมายเหตุ
- กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเดินทางมาสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อ
(๑) แสดงตน
(๒) ยื่นคาขอใช้ระบบ และขอ
username/password โดยระบุชื่อกรรมการ
ที่มีอานาจในการทาธุรกรรมจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอใช้ระบบแล้ว ให้
นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและ
เลขที่บัตรประชาชนของกรรมการผู้ขอจด
ทะเบียนกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง หาก
เห็นว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จะรับสมัคร
และมอบ username/password สาหรับ
กรรมการผูม้ ีอานาจทุกคน
ผู้ขอจดทะเบียน Login เข้าระบบด้วย
username/password ที่ได้รับ โดยเมื่อ Login
แล้ว ระบบจะแจ้งรหัส One Time Password
(OTP) ไปยังมือถือ หรือ email ตามที่ได้แจ้งไว้
และให้ผู้ขอจดทะเบียนกรอกรหัส OTP อีกครั้ง
หนึ่ง
- ผู้ขอจดทะเบียนเลือกประเภทนิติบุคคลและ
ประเภทคาขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูล
การจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

๘๒

ขั้นตอน
กรอกข้อมูล

ผู้ยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่
เพื่อขอจดทะบียน
พร้อมขอหนังสือรับรอง
และสาเนาคาขอจด
ทะเบียน
๔. บันทึกและส่ง บันทึกและส่งคาขอ - พิจารณาคาขอจดทะเบียน
คาขอ

๕. แบบพิมพ์ลง - พิมพ์แบบพิมพ์ลง - นาข้อมูลในคาขอจดทะเบียน
ลายมือชื่อลง
ลายมือชื่อ และนาไป พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
ลายมือชื่อ และ ให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องลง
เกี่ยวข้อง จัดลงในแบบพิมพ์ลง
การชาระ
ลายมือชื่อ และจัดส่ง ลายมือชื่อ และส่งกลับให้ผู้ขอ
ค่าธรรมเนียม กลับมายังนาย
จดทะเบียนทางอีเมล์
ทะเบียนทางระบบ - แจ้งจานวนค่าธรรมเนียม
ในแบบรูปภาพ
- รับชาระค่าธรรมเนียม
๓๔

ระบบ IT

- ระบบบันทึกคาขอ
จดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบแจ้งกลับ
เพื่อให้แก้ไขคาขอ

- ระบบจัดทาแบบ
พิมพ์ลงลายมือชื่อ
- ระบบแจ้งจานวน
ค่าธรรมเนียม
- ระบบแจ้งการ
ชาระ
ค่าธรรมเนียม

กฎระเบียบ

หน่วยงานอื่น

หมายเหตุ
ทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบไฟล์
ภาพของข้อมูลหลักฐานอื่นๆประกอบคาขอ
เช่น แผนที่ ไฟล์ตรายาง
พรบ. ธุรกรรม กรมการปกครองเพื่อ - หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและสาเนาคา
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, ใช้ฐานข้อมูลทะเบียน ขอจดทะเบียน ให้ระบุรายละเอียดเอกสารที่
ต้องการ และคลิ๊กส่งคาขอจดทะเบียน
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ ราษฎร์ เพื่อ
- ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอดังกล่าวว่า
ตรวจสอบตัวตน
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อมตรวจสอบ
เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าคา
ขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผูข้ อจด
ทะเบียนเพื่อแก้ไข
พรบ. ธุรกรรม ในส่วนของการชาระ - เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าคาขอจด
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, ค่าธรรมเนียม
ทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบียนแจ้งจานวน
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ - ธนาคาร (ชาระ
ค่าธรรมเนียมและนาข้อมูลคาขอจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียม)
พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่เกีย่ วข้องทุกคน
- กรมสรรพากร
จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ๓๔และจัดส่งให้
(อากรแสตมป์)
ผู้ขอจดทะเบียนทางอีเมล์
- ผู้ขอจดทะเบียนนา แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ไป

๘๓

แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ จะมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์ตดิ ต่อ อีเมล และเลขที่บัตรประชาชน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๒) ลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
(๓) ข้อความผูกพันต่อข้อมูลและการขอจดทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานว่าบุคคลเหล่านีม้ ีความประสงค์เข้าร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ขั้นตอน

ผู้ยื่นคาขอ
(image)
- ชาระค่าธรรมเนียม

๖. รับจดทะเบียน รับเอกสาร
และจัดส่ง
เอกสาร/

เจ้าหน้าที่

ระบบ IT

รับจดทะเบียนและจัดส่งเอกสาร - ระบบแจ้งผลการ
ได้แก่ใบสาคัญ ใบเสร็จรับเงิน
จดทะเบียน
หนังสือรับรองหรือสาเนาคาขอ - ระบบส่งเอกสาร
(หากมี)

กฎระเบียบ

หน่วยงานอื่น

-

-

๘๔

หมายเหตุ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงลายมือชือ่ และจัดส่ง
กลับมาให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบ
ภาพ (image)
- ผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึง
ค่าอากรแสตมป์ โดยชาระผ่านทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทาง internet banking หรือชาระ
ผ่านตู้ ATM และแจ้งกลับการชาระ
ค่าธรรมเนียมทีร่ ะบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
- หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนชาระ
ค่าธรรมเนียมและจัดส่งแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียน
และแจ้งผลการจดทะเบียน
- นายทะเบียนส่งใบสาคัญและใบเสร็จ รวมถึง
หนังสือรับรองและสาเนาเอกสาร (หากมี) ให้ผู้
ขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง
ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอหนังสือรับรอง
หรือสาเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถ
ขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจดทะเบียน
สามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรี สมุทรปราการ
และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยัง

ขั้นตอน

ผู้ยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่

ระบบ IT

กฎระเบียบ

หน่วยงานอื่น

หมายเหตุ
สามารถขอหนังสือรับรองและรับรองสาเนา
เอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ธนาคาร (e-Certification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง

๘๕

๘๖
๓.๗.๒.๒ แนวทางที่ ๒ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖
โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการการจดทะเบียนโดยใช้แนวทางที่ ๒ นี้ มีความจาเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานที่คล้ายคลึงกับทางเลือกที่ ๑ ดังนี้
๑) ประเด็นกฎหมาย
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณี บ ริษั ท จ ากั ด ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งนอกเหนือ จากผู้ ข อจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน
(๒) ระเบี ย บส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖)
ก) ยกเลิ ก การลงลายมื อ ชื่ อ ในค าขอจดทะเบี ย นที่ จ ะต้ อ ง
กระทาต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ข) แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพิ่มเติม
แบบพิมพ์บางอย่างที่จาเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
รวม ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ ที่จ ะร่ ว มกัน จั ดตั้งห้ างหุ้ นส่ ว นหรือบริษัท และยอมรับความผู กพันต่อข้อมูล ในคาขอจด
ทะเบียนนั้น
๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดย
ทาความตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
(๒) ทาความตกลงกั บกรมสรรพากร เกี่ย วกับการจั ดเก็บ อากร
แสตมป์ และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
(๓) จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครเพื่อใช้บริการ ระบบ Login ระบบสร้างคา
ขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกคาขอจดทะเบียนอิ เล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งเพื่อให้แก้ไขคา
ขอ ระบบจั ด ทาแบบพิม พ์ล งลายมื อชื่ อ ระบบแจ้ง การช าระค่า ธรรมเนีย ม ระบบแจ้ง ผลการจด
ทะเบียน และระบบส่งเอกสาร

ตารางที่ ๓.๘ แนวทางที่ ๒ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอน
ผู้ยื่นคาขอ
๑. ขอใบรับรอง ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ให้บริการ Certification
Authority (CA)

เจ้าหน้าที่
-

ระบบ IT
-

กฎระเบียบ
พรบ. ธุรกรรมฯ
ม. ๒๖

หน่วยงานอื่น
-

หมายเหตุ
กรรมการผู้ขอจดทะเบียนขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certification) จาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รบั รองความมีตัวตน
ของผู้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-(Certificate
Authoriy)
๒. สมัครใช้
กรรมการผู้ขอจดทะเบียน - พิจารณาตรวจสอบคาขอ ระบบรับสมัคร พรบ. ธุรกรรมฯ กรมการปกครองเพื่อ - ผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจดทะเบียนห้าง
บริการ
สมัครใช้บริการทางเว็บไซต์
และเลขที่บัตรประชาชน
ม. ๒๖
ใช้ฐานข้อมูลบุคคล หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับ
และเลขที่บัตร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุ
เพื่อขอใช้ระบบ พร้อมระบุ
ฐานข้อมูลทะเบียน
ประชาชน
รายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่
รายละเอียดใบรับรอง
ราษฎร์ของกรมการ
บัตรประชาชน ประกอบการสมัคร พร้อมระบุชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่บัตร ปกครอง
กรรมการผูม้ ีอานาจในการทาธุรกรรมการจด
ประชาชน
- รับสมัคร
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
- เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอแล้ว ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลและเลขที่บัตรประชาชนของ
กรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ของกรมการปกครอง หากเห็นว่าข้อมูล
ถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร
๓. Login
Login ด้วยลายมือชื่อ
ระบบ Login พรบ. ธุรกรรมฯ
ผู้ขอจดทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ม. ๒๖
อิเล็กทรอนิกส์
๔. เลือกประเภท เลือกประเภทนิตบิ ุคคลและ
ระบบสร้างคา พรบ. ธุรกรรม
- ผู้จดทะเบียนเลือกประเภทนิติบคุ คลและประเภท
คาขอจด
ประเภทคาขอจดทะเบียน
ขอจดทะเบียน ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒,
คาขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลการจด

๘๗

ขั้นตอน
ผู้ยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่
ทะเบียนและ กรอกข้อมูลเพื่อขอจด
กรอกข้อมูล ทะเบียน พร้อมระบบขอ
หนังสือรับรองและสาเนาคา
ขอจดทะเบียน
๕. บันทึกและส่ง บันทึกและส่งคาขอ
- พิจารณาคาขอจด
คาขอ
ทะเบียน

๖. แบบพิมพ์ลง
ลายมือชื่อ
และการชาระ
ค่าธรรมเนียม

- พิมพ์แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
นาไปให้ผู้ที่เกีย่ วข้องลง
ลายมือชื่อ และจัดส่ง
กลับมาให้นายทะเบียนทาง
ระบบในแบบรูปภาพ
(image)
- ชาระค่าธรรมเนียม

ระบบ IT
กฎระเบียบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๑๒/๑

- ระบบบันทึก
คาขอจด
ทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบแจ้ง
กลับเพื่อให้
แก้ไขคาขอ

- นาข้อมูลในคาขอจด
- ระบบจัดทา
ทะเบียน พร้อม
แบบพิมพ์ลง
รายละเอียดของบุคคลที่ ลายมือชื่อ
เกี่ยวข้อง จัดลงในแบบ - ระบบแจ้ง
พิมพ์ลงลายมือชื่อ และ จานวน
ส่งกลับให้ผู้ขอจด
ค่าธรรมเนียม
ทะเบียนทางอีเมล์
- ระบบแจ้งการ
- แจ้งจานวนค่าธรรมเนียม ชาระ
- รับชาระค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม

หน่วยงานอื่น

๘๘

หมายเหตุ
ทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกีย่ วข้องทั้งหมด ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ตดิ ต่อ อีเมล์ และเลขที่
บัตรประชาชน พร้อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูล
อื่นๆประกอบคาขอ เช่น แผนที่ ไฟล์ตรายาง
พรบ. ธุรกรรม กรมการปกครองเพื่อ - หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและสาเนาคาขอ
ม. ๑๐, ๑๑, ๑๒, ใช้ฐานข้อมูลบุคคล จดทะเบียน ให้ระบุรายละเอียดเอกสารที่ต้องการ
และคลิ๊กส่งคาขอจดทะเบียน
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ และเลขที่บัตร
- ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอดังกล่าวว่าถูกต้อง
ประชาชน
และครบถ้วนหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเลขที่บัตร
ประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง หากเห็นว่าคาขอจดทะเบียนไม่
ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพือ่ แก้ไข
พรบ. ธุรกรรม ม. ในส่วนของการชาระ - เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าคาขอจด
๑๐, ๑๑, ๑๒, ค่าธรรมเนียม
ทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบียนแจ้งจานวน
๑๒/๑, ๑๔-๒๕ - ธนาคาร (ชาระ
ค่าธรรมเนียมและนาข้อมูลคาขอจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียม)
พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่เกีย่ วข้องทุกคน
- กรมสรรพากร
จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ และจัดส่งให้ผู้ขอ
(อากรแสตมป์)
จดทะเบียนทางอีเมล์
- ผู้ขอจดทะเบียนนา แบบพิมพ์ลงลายมือ ไปให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดลงลายมือชื่อ และจัดส่งกลับมา
ให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบภาพ
(image)
- ผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่า
อากรแสตมป์ โดยชาระผ่านทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทาง internet banking หรือชาระผ่านตู้

ขั้นตอน

ผู้ยื่นคาขอ

๗. รับจดทะเบียน รับเอกสาร
และจัดส่ง
เอกสาร/

เจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียนและจัดส่ง
เอกสาร ได้แก่ใบสาคัญ
ใบเสร็จรับเงิน หนังสือ
รับรองหรือสาเนาคาขอ
(หากมี)

ระบบ IT

กฎระเบียบ

หน่วยงานอื่น

- ระบบแจ้งผล
การจด
ทะเบียน
- ระบบส่ง
เอกสาร

-

-

หมายเหตุ
ATM และแจ้งกลับการชาระค่าธรรมเนียมที่
ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนชาระ
ค่าธรรมเนียมและจัดส่งแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและ
แจ้งผลการจดทะเบียน
- นายทะเบียนส่งใบสาคัญและใบเสร็จ รวมถึง
หนังสือรับรองและสาเนาเอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอ
จดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง ผู้ขอ
จดทะเบียนประสงค์จะขอหนังสือรับรองหรือ
สาเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่าน
ระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถรับ
เอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่
ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดยพนักงานจัดส่ง
เอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD
Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครนนทบุรี สมุทรปราการ และ
ปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถ
ขอหนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นธนาคาร (eCertification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง

๘๙

๙๐
๓.๗.๒.๓ แนวทางที่ ๓ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๓ นี้ มีความจาเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงาน ดังนี้
๑) ประเด็นกฎหมาย
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา
๑๐๖๔ ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด และมาตรา ๑๐๙๘
ประกอบกับ ๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณีบริษัทจากัด ให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้
ขอจดทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน
(๒) ระเบี ย บส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖)
ก) ยกเลิ ก การลงลายมื อ ชื่ อ ในค าขอจดทะเบี ย นที่ จ ะต้ อ ง
กระทาต่อหน้านายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ข) แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดย
ทาความตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนนั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
(๒) ทาความตกลงกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ขอจด
ทะเบียนสามารถชาระค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ผ่านการตัดวงเงินบัตรเครดิตได้
(๓) ทาความตกลงกั บกรมสรรพากร เกี่ย วกับการจั ดเก็บ อากร
แสตมป์ และการจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
(๔) จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัคร ระบบ Login ระบบสร้างคาขอจด
ทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกคาขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพื่อให้แก้ไขคา
ขอ ระบบยืนยันคาขอ จดทะเบียน ระบบแจ้งจานวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการชาระค่าธรรมเนียม
ระบบแจ้งผลการ จดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร
(๕) จั ด ท าระบบการออกหนั ง สื อ รั บ รอง ส าเนาเอกสาร และ
ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิมพ์ (print out) ได้ด้วยตนเอง

ตารางที่ ๓.๙ แนวทางที่ ๓ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอน
ผู้ยื่นคาขอ
๑. ขอใบรับรอง ขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์จากผู้
ให้บริการ
Certification
Authority (CA)
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
คน
๒. สมัครใช้
กรรมการผู้ขอจด
บริการ
ทะเบียนสมัครใช้บริการ
ทางเว็บไซต์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ
ขอใช้ระบบ พร้อมระบุ
รายละเอียดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และ
เลขที่บัตรประชาชน

๓. Login

เจ้าหน้าที่
-

ระบบ IT
-

- พิจารณาตรวจสอบคาขอ และ ระบบรับสมัคร
เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียนกับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง
- รับสมัคร

Login ด้วยลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Login

กฎระเบียบ
พรบ. ธุรกรรมฯ
ม. ๒๖

หน่วยงานอื่น
-

พรบ. ธุรกรรมฯ กรมการปกครองเพื่อ
ม. ๒๖
ใช้ฐานข้อมูลบุคคล
และเลขที่บัตร
ประชาชน

พรบ. ธุรกรรมฯ ม. ๒๖

หมายเหตุ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Certification) จากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองความมีตัวตนของผู้ใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-(Certification
Authority)
- กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า พร้อมระบุรายละเอียดใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่บัตรประชาชน
ประกอบการสมัคร พร้อมระบุชื่อกรรมการผูม้ ี
อานาจในการทาธุรกรรมการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอแล้ว ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลและเลขที่บัตรประชาชนของ
กรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หาก
เห็นว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร
ผู้ขอจดทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๙๑

ขั้นตอน
๔. เลือกประเภท
คาขอจด
ทะเบียนและ
กรอกข้อมูล

ผู้ยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่
เลือกประเภทนิตบิ ุคคล และประเภทคาขอจด
ทะเบียน กรอกข้อมูล
เพื่อขอจดทะเบียน
พร้อมระบบขอหนังสือ
รับรองและสาเนาคาขอ
จดทะเบียน
๕. บันทึกและส่ง บันทึกและส่งคาขอ - พิจารณาคาขอจดทะเบียน
คาขอ

ระบบ IT
กฎระเบียบ
หน่วยงานอื่น
ระบบสร้างคาขอจด พรบ. ธุรกรรม ทะเบียน
ม. ๑๐, ๑๑,
อิเล็กทรอนิกส์
๑๒, ๑๒/๑

๖. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันคาขอ
จดทะเบียน
และการชาระ
ค่าธรรมเนียม

- ระบบยืนยันคาขอ
จดทะเบียน
- ระบบแจ้งจานวน
ค่าธรรมเนียม
- ระบบแจ้งการชาระ
ค่าธรรมเนียม

- ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน - รับชาระค่าธรรมเนียม
Login ด้วยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ยืนยันคาขอจดทะเบียน
- ชาระค่าธรรมเนียม

- ระบบบันทึกคาขอ
จดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบแจ้งกลับ
เพื่อให้แก้ไขคาขอ

๙๒

หมายเหตุ
- ผู้จดทะเบียนเลือกประเภทนิติบคุ คลและ
ประเภทคาขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูล
การจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ เลขที่บัตรประชาชน และรายละเอียด
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ภาพ
ของข้อมูลอื่นๆประกอบคาขอ เช่น แผนที่
พรบ. ธุรกรรม กรมการปกครองเพื่อ ไฟล์ตรายาง
ม. ๑๐, ๑๑, ใช้ฐานข้อมูลบุคคล - หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและสาเนา
คาขอจดทะเบียน ให้ระบุรายละเอียดเอกสาร
๑๒, ๑๒/๑, และเลขที่บัตร
ที่ต้องการ และคลิ๊กส่งคาขอจดทะเบียน
๑๔-๒๕
ประชาชน
- ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอดังกล่าวว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อมตรวจสอบ
เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่า
คาขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจด
ทะเบียนเพื่อแก้ไข
พรบ. ธุรกรรม ในส่วนของการชาระ - เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอจด
ม. ๑๐, ๑๑, ค่าธรรมเนียม
ทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบียนแจ้งจานวน
๑๒, ๑๒/๑, - ธนาคาร (ชาระ
ค่าธรรมเนียม
๑๔-๒๕
ค่าธรรมเนียม)
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง Login เข้าระบบด้วยลายมือชื่อ
- กรมสรรพากร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันคาขอจดทะเบียน
(อากรแสตมป์)
- ผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึง
ค่าอากรแสตมป์ โดยชาระผ่านทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร ทาง internet banking ชาระผ่านตู้

ขั้นตอน

ผู้ยื่นคาขอ

๗. รับจดทะเบียน รับเอกสาร
และจัดส่ง
เอกสาร/

เจ้าหน้าที่

ระบบ IT

รับจดทะเบียนและจัดส่งเอกสาร - ระบบแจ้งผลการ
ได้แก่ใบสาคัญ ใบเสร็จรับเงิน
จดทะเบียน
หนังสือรับรองหรือสาเนาคาขอ - ระบบส่งเอกสาร
(หากมี)

กฎระเบียบ

หน่วยงานอื่น

-

-

หมายเหตุ
ATM หรือผ่านทางการตัดวงเงินบัตรเครดิต
และแจ้งกลับการชาระค่าธรรมเนียมที่ระบบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนชาระ
ค่าธรรมเนียมและและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนทั้งหมดได้ยืนยันคาขอจดทะเบียน
แล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและแจ้ง
ผลการจดทะเบียน
- นายทะเบียนส่งใบสาคัญ ใบเสร็จ รวมถึง
หนังสือรับรองและสาเนาเอกสาร (หากมี) ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ขอจดทะเบียน
หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะ
ขอหนังสือรับรองหรือสาเนาเอกสาร ผู้ขอจด
ทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service
ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่ว
ราชอาณาจักร หรือโดยพนักงานจัดส่งเอกสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express
Service) ซึ่งให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นธนาคาร (eCertification) ได้อีกช่องทางหนึ่ง

๙๓

๙๔
๓.๗.๓ ปัจ จั ยสาหรั บการพิ จารณาทางเลือกและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับแนวทางการ
พัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
จะเห็นได้ว่า แนวทางการดาเนินงานตามแนวทางที่ ๑-๓ ข้างต้น มีความเข้มข้น
ของการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในกระบวนการการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทมาก
ขึ้นตามลาดับ ซึ่งการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าควรเป็นไปตามแนวทางใดและอย่างไรนั้น ประเด็นสาคัญที่ต้ องพิจารณา คือ ควรใช้ แนว
ทางการลงลายมือชื่อแบบใด ระหว่างการใช้ username/password ตามมาตรา ๙ หรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า มีปัจจัยหลายประการที่จะต้องคานึง ดังนี้
๑) เป้าประสงค์ของโครงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาระบบการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนั้นคือ ผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด จึงเป็นที่คาดหวังของบุคคลดังกล่าวว่า ระบบการจดทะเบียนนี้ จะต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่าย
ผู้ประกอบการสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง และไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป สามารถยื่นคาขอจด
ทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถลด
ค่าใช้จ่ ายและเวลาในการด าเนิ น งาน ดั งนั้น ถ้ าหากผู้ ขอจดทะเบีย นเห็ นว่ า ระบบใช้ยากหรือ มี
ข้อกาหนดหรือรายละเอียดที่ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องดาเนินการมากเกินไป ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกไม่
อยากใช้ช่องทางนี้ และใช้ช่องทางในปัจจุบันแทน ซึ่งจะไม่เป็นการสนับสนุนการใช้ระบบ และสุดท้าย
จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้
๒) ภาระที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
การปรับเปลี่ยนระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทนี้ จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและจะต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยในด้านผู้ให้บริการ ซึ่ง
ก็คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น หากเป็นการใช้ระบบ username/password จะเป็นการสร้างความ
รั บ ผิ ด ชอบใหม่ ใ ห้ แ ก่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในการจั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ออก
username/password ซึ่งจะต้องเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ผลที่ตาม
คือ ภาระและความรับผิดชอบในการยืนยันตัวตนจะตกแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในทางตรงกันข้าม
หากใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการยื น ยั น ตั ว ตน
เนื่องจากความรับผิดชอบดังกล่าวจะตกแก่ผู้ให้บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Certification
Authority นั้นเอง
ในด้ า นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ username/password หรื อ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมาเพื่อทาเรื่องขอ username/password ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการ CA แต่การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและต้องรักษาสภาพทุกปี ในขณะที่ username/password ผู้ใช้บริการไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
๓) สภาพธุรกิจของไทยและความพร้อมของผู้ประกอบการ
การนาเทคโนโลยีใดๆมาใช้ในการให้ บริการภาครัฐ ควรต้องคานึงถึงความ
พร้อม ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นๆของผู้ประกอบการ เพราะหากผู้ใช้ไม่เข้าใจการใช้

๙๕
ระบบและไม่เห็ นความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยของรหัสส่ว นบุคคลแล้ว อาจก่อให้เกิด
ปั ญ หาในการใช้ ร ะบบต่ อ ไปได้ และท้ า ยที่ สุ ด การให้ บ ริ ก ารจากระบบดั ง กล่ า วจะไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
๔) เปรียบเทียบกับระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอื่น
จากการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีการลงลายมือชื่อที่หน่วยราชการอื่นของ
ไทยนามาใช้ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่จะกาหนดให้ใช้
ลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ ในนามนิ ติบุคคล เพื่อการจัดส่ งเอกสาร เช่น ใบขนสินค้า ใบกากับภาษี
เท่านั้น และสามารถทาในนามนิติ บุคคลได้ เนื่องจากถือว่าได้มีนิติบุคคลเกิดขึ้นแล้ว โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวจะใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเอกสารหนึ่งในการรับสมัครขอ
ใช้บริการ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทแล้ว เห็นว่ามีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท จะเริ่มต้นที่กระบวนการ
จัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสภาพนิติบุคคลเกิดขึ้น จึงมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในของนามนิติบุคคลว่าจะสามารถกระทาได้หรือไม่ นอกจากนี้การจดทะเบียนห้ าง
หุ้นส่วน-บริษัทนั้น ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะผู้ขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ยังมี
ความเกี่ยวพันถึงบุคคลอื่น ๆ อีกเป็นจานวนมาก โดยกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคคลคนนั้น ๆ
๕) เปรียบเทียบกับระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่างประเทศ
ประเทศนิวซีแลนด์หรือสิงคโปร์ ต่างใช้ username/password ในการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตน ซึ่งเป็นระบบแบบจดแจ้ง (filing system) ทั้งสอง
ประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ทาให้สามารถตรวจสอบตัวตนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา และในกรณีของนิวซีแลนด์
จะเห็นได้ว่า กระบวนการการจดทะเบียนธุรกิจยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยผู้ขอจด
ทะเบียนยังคงต้องพิมพ์แบบฟอร์มการยอมรับ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อและจัดส่งให้ the
Companies Office ทางแฟกซ์ หรือทางระบบออนไลน์
ในกรณีของหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งได้เปลี่ ยนระบบการจดทะเบียนธุรกิจจาก
ระบบเอกสารมาเป็นระบบออนไลน์ เมื่อปี ๒๕๕๒ ถือเป็นการปฏิรูประบบการจดทะเบียนธุรกิจครั้ง
ใหญ่ โดยใช้ username/password ในการจดทะเบียนเช่นกัน แต่กระบวนการจดทะเบียนยังไม่เป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดทุกขั้นตอน
๖) ความปลอดภัย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับและได้การรับรองจากกฎหมายว่า
เป็ น การลงลายมื อ ชื่ อ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และปลอดภั ย มากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ การใช้
username/password แต่ไม่ว่าจะใช้การลงลายมือชื่อในรูปแบบใดก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของรหัสหรือ
ลายมือชื่อนั้น จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่ให้ผู้อื่นสามารถนาไปใช้ได้

๙๖
เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการ ประกอบกับเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอานวยความสะดวก ไม่ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าระบบเดิม รวมถึงสภาพการทาธุรกิจในประเทศไทย ความพร้อม
ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ จึง
เห็นว่า ในระยะเริ่มแรก การลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ (username/password) เป็นวิธีที่เหมาะสม
มากกว่า อย่างไรก็ตาม หากต่อไป ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความเข้าใจในการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และหน่วยงานรัฐได้พัฒนาระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความแพร่หลาย
ทุกคนสามารถมีได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงหรือไม่ มีเลย จึงอาจพัฒนาระบบเป็นการจดทะเบียนโดย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๒๖ ต่อไป
อย่ างไรก็ ตาม ปั ญหาประการหนึ่ง คือ การลงลายมื อชื่ อ ตามมาตรา ๙ ยั งไม่ มี
หน่ ว ยงานใดสามารถรั บ รองได้ ว่ า เป็ นวิ ธี ก ารที่ป ลอดภั ย และน่ า เชื่อ ถื อ ไม่ เหมื อ นกั บลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยงาน Certification Authority รับรอง จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานจะต้อง
พิจารณาโดยคานึงถึงรูปแบบธุรกรรมของตนเองว่ามีความสาคัญและต้องอาศัยความเข้มข้นของการ
รักษาความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ระบบการให้บริการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัทมีความเกี่ยวพันถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอีกเป็นจานวนมาก
โดยจะกระทบต่อสิ ทธิ และหน้ าที่ความรับผิ ด ชอบของบุคคลคนนั้น การใช้เพียง username/
password อย่างเดียว อาจไม่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพียงพอ และไม่สามารถที่จะยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงจาเป็นต้องมีระบบอื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้มีความปลอดภัยในระดับสูง
ผู้ศึกษาจึงเห็นตามที่นาเสนอในแนวทางเลือกที่ ๑ ว่า หากใช้ username/password แทนการลง
ลายมือชื่อแล้ว ก็ควรใช้รหัส One Time Password (OTP) เข้ามาเสริม ประกอบกับการกาหนดให้ผู้
ขอจดทะเบียนเดินทางมาสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพื่อแสดงตน ดังนั้น ในส่วนของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จึงจาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการออก username/password
และรหัส OTP ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานและ มีระบบการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยที่
เหมาะสม
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ประกอบกับสภาพการการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย ความรู้ ความพร้อม และความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทาให้ไม่สามารถเริ่มต้นการใช้ระบบด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สมบูรณ์ในทันที จึงจาเป็นพัฒนาระบบไปตามลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของ
ทุกภาคส่วน ผู้ศึกษาจึงเห็นควรพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น ๓
ระยะ ได้แก่
๑) ระยะสั้น
(๑) พัฒ นาระบบให้เป็นรูปแบบตามแนวทางที่ ๑ โดยใช้ username/
password ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนของการลงลายมือชื่อแล้ว และจัดตั้ง
ระบบ/หน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการออก username/password และรหัส OTP พร้อมพัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูล
(๒) ลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบ
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๒) ระยะกลาง
พั ฒ นารู ป แบบการจดทะเบี ย นตามแนวทางที่ ๒ โดยใช้ ล ายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และผู้ ข อจดทะเบี ย นเท่ า นั้ น เป็ น ผู้ มี ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ในการพั ฒ นา
กระบวนการจดทะเบี ย นในรู ป แบบดังกล่ าว จาเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของทุกภาคส่ ว น
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓) ระยะยาว
(๑) พัฒนาการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๓ เนื่องจากเป้าหมายสุดท้ายของ
การพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินการ ขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องอาศัยกระดาษ
เอกสารใดๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของผู้ประกอบการในเทคโนโลยีการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะนามาใช้ในการจดทะเบียน หรือประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ รัฐบาลจึงควรเร่งผลักดันให้มีการออกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ประชาชนทุกคนสาหรับการทาธุรกรรมกับภาครัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายใน
จานวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้การทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย
สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์
สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government
นอกจากนี้ ระบบการจดทะเบียนธุรกิจของไทยในปัจจุบันยังคงมีข้อจากัดในหลาย
ประเด็นที่ทาให้ไม่สามารถสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจได้มากเท่าที่ควร ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ในระยะยาว
ควรแก้ไขและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนในประเด็นต่าง ดังนี้
๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่า
ด้วยหุ้นส่วนและบริษัทในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดให้ บ ริ ษั ท จ ากั ด สามารถจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยบุ ค คลเพี ย งคนเดี ย วได้
(ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป) โดยแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ มาตรา ๑๐๙๗
รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ วิธีจัดการบริษัทจากัด เพื่อกาหนดบทยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติ
ทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวด้วยความสัมพันธ์ภายในของบริษัทและวิธีการจัดการบริษัทซึ่งโดยสภาพจะต้อง
เป็นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคน มาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว
แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดจะต้อง
มีบุคคลมาเข้าร่วมกันตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปจึงจะจัดตั้งเป็นบริษัทได้ ซึ่งข้อกาหนดที่ให้มีผู้เริ่มก่อการ
จานวนอย่างน้อย ๗ คนตามกฎหมายเก่านั้น สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายบริษัทของ
อังกฤษ (The Companies Act of ๑๘๖๒) มาตรา ๖ ตั้งแต่ครั้งที่ประเทศไทยร่างประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
ในปัจจุบันการจัดตั้งบริษัทจากัดจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปมา
เข้าร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท ซึ่งในทางปฏิบัติของนายทะเบียนมักพบว่า มีบริษัทจานวนมากที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนที่แท้จริงเพียงคนเดียว แต่เมื่อกฎหมายกาหนดให้ต้องจัดตั้ง
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ขึ้น โดยมีบุ คคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้น ไป จึ งจาเป็นต้อ งหาบุคคลอื่น อีกสองคนเข้ามาร่ว มจั ดตั้งด้ว ย ใน
ลักษณะของตัวแทนหรือที่เรียกกันว่า “นอมินี” โดยบุคคลอื่นอีกทั้งสองคนนั้นมิได้มีเจตนาที่จะเข้า
ร่วมลงทุนเพื่อแบ่งผลกาไรที่บริษัททามาหาได้ด้วยแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ยืมใช้ชื่อเพื่อร่วมจัดตั้ง
ให้ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น และในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นที่ไปแอบอ้างใช้ชื่อ
บุคคลอื่นมาร่วมจัดตั้งโดยบุคคลดังกล่าวมิได้ร่วมรู้เห็นด้วยแต่อย่างใด อันมีลักษณะเป็นการกระทา
ความผิดอาญา จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ข้อกาหนดเรื่องจานวนคนที่จะร่วมจัดตั้ง
บริษัทดังกล่าวนั้น ไม่สามารถก่อให้เกิดผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ในหลายกรณี แต่กลับ
ส่งผลในทางตรงกันข้ามที่ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของเอกชน นอกจากนี้
หากอนุ ญาตให้ บ ริ ษั ท จ ากั ดสามารถจั ด ตั้ง ขึ้ นโดยบุ คคลเพี ย งคนเดี ย วได้ ก็ จ ะเป็ นการสนั บสนุ น
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีก
ทั้งเป็นช่วยลดปั ญหา “นอมินี ” ที่ผู้ถือหุ้นคนไทยมิใช่ผู้ ลงทุนหรือเจ้าของเงินทุนที่แท้จริง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขหลักเกณฑ์ของกฎหมายในเรื่องนี้ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ได้ เช่น
กรณีแรก ในแง่ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและ
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว
- หากกรรมการตัดสินใจในทางธุรกิจผิดพลาด กระทาการในทางที่ไม่
เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท หรือกระทาการนอกเหนือของอานาจที่ได้รับมอบหมาย อาจเกิดปัญหา
ว่ากรรมการคนดังกล่าวในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถให้สัตยาบันการกระทาที่ตนมีส่วนได้เสียโดยตรงได้
หรือไม่
- โดยทั่วไป ทรัพย์สินของบริษัทแยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของ
กรรมการและผู้ถือหุ้น แต่ในกรณีของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการคนเดียวกัน กรรมการอาจใช้
ทรัพย์สินของบริษัทราวกับเป็นทรัพย์สินของตนจนไม่อาจแยกได้ว่าส่วนใดคือทรัพย์สินของบริษัทและ
ส่ว นใดคือทรั พย์ สิ นส่ ว นตัว ของกรรมการ กรณีนี้อาจเกิดปัญหาหากกรรมการหรือบริษัทถูกฟ้อง
ล้มละลาย ซึ่งมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายกาหนดว่าสิ่งของที่อยู่ในครอบครองหรือใน
อานาจสั่งการของลูกหนี้กรรมการโดยพฤติการณ์ที่ทาให้เห็นว่าลูกหนี้เป็นเจ้าของให้สันนิษฐานว่าเป็น
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ในกรณี นี้ ทรั พ ย์ สิ น บางส่ ว นของกรรมการหรื อ ของบริ ษั ท อาจต้ อ งด้ ว ยข้ อ
สันนิษฐานดังกล่าวและอาจถูกรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกฟ้องล้มละลาย
กรณีที่สอง ในแง่ความสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก
- ปั ญ หาหลั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ในกรณี ที่ ก รรมการท าธุ ร กรรมกั บ
บุคคลภายนอก ความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลภายนอกและกรรมการจะเป็นเช่นไรและกรรมการต้อง
รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวหรือไม่ หากบุคคลภายนอกไม่รู้ว่ากรรมการกระทาการในฐานะของผู้แทน
บริษัท อาจมองได้ว่ากรรมการเป็นตัวแทนที่ไม่เปิดเผยชื่อ และกรรมการจาต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
ต่อบุคคลภายนอก

๙๙
- หากพิสูจน์ได้ว่าการจัดตั้งบริษัทนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อฉ้อฉล
หรื อเพื่อให้ ผู้ถือหุ้ น หลุ ดพ้นจากความรับผิ ด บุคคลภายนอกจะใช้หลั กเลิกม่าน (piercing the
corporate veil) เพื่อดึงให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวจริงหรือผู้ถือหุ้นต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้หรือไม่
(๒) ยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ
โดยแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๙ โดยการตัด
ข้อความ “และลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองด้วยสองคน” ตอนท้ายของมาตรา
ดังกล่าวออก
ข้อความตอนท้ายของมาตรา ๑๐๙๙ ดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อให้มี
บุคคลอื่นอีกสองคนมารับรองเป็นพยานว่าผู้เริ่มก่อการทั้งหมดที่มาเข้าร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท
จ ากัด ได้ล งลายมือชื่อไว้ในหนั งสื อบริคณห์ ส นธิจริง หากมีการพัฒ นาระบบการจดทะเบียนห้ า ง
หุ้นส่วนบริษัทไปสู่การจดทะเบียนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ความจาเป็นที่จะต้องให้พยาน
ลงชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนย่อมหมดไป เนื่องจากเมื่อมีการจดทะเบียนผ่านทาง
ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ ว การลงลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนในหนังสื อบริคณห์ ส นธิจะต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการลงลายมือชื่อไปใช้วิธีการลงลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ฯ มาตรา ๙ หรื อมาตรา ๒๖ แทน ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถระบุตัว บุคคลที่เป็น
เจ้าของลายมือชื่อได้ และเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อและรับรองว่าข้อความใน
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น เป็ น ของตนเอง ทั้ ง นี้ การแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ มี
เจตนารมณ์ให้ครอบคลุมไปถึงการรับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อความที่ปรากฏในหนังสื อ
บริคณห์สนธินั้นด้วยแต่อย่างใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีบุคคลอื่นอีกสองคน
มาเป็นพยานรับรองว่าผู้เริ่มก่อการทั้งหมดที่มาเข้าร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทจากัด ได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิจริงเท่านั้น
(๓) การยกเลิกการทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒๐ กาหนดให้ผู้มี
ส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สามารถขอให้นายทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้ก็ได้ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว และ
กาหนดให้พนักงานทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ตามมาตรา
๑๐๗๘ และมาตรา ๑๑๑๑ ซึ่งใบส าคัญนี้มีไว้เพื่อยืนยันว่า ห้ างหุ้ นส่ ว นหรือบริษัทดังกล่าวได้จด
ทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียน
สามารถ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันความมีตัวตนของ
นิติบุคคลนั้นได้อยู่แล้ว จึงเห็นว่า สามารถยกเลิกการทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนได้ เนื่องจากไม่
มีความจาเป็นต้องออกใบสาคัญให้อีกต่อไป
(๔) การยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับเขตพื้นที่ในการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้ง
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
ด้วยมาตรา ๑๐๑๖ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดว่า
การจดทะเบียนนั้น ห้างหุ้นส่วนหรื อบริษัทตั้งสานักงานแห่งใหญ่ทากิจการอยู่ ณ ตาบลใดในพระ
ราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสาหรับตาบลนั้น และการแก้ไขข้อความที่ได้จด

๑๐๐
ทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดอันบทบัญญัติ
แผนกนี้บังคับหรืออนุญาตให้จดทะเบี ยนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น บทบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการจาต้องยื่นคาขอจดทะเบียน ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในพื้นที่
จังหวัดทีส่ านักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการตั้งอยู่ ซึ่งโดยบทบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมไปถึงระบบ
การตรวจคาขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสานักงานทะเบียน
หุ้นส่ วนบริ ษัทในพื้นที่จังหวัดที่ ส านักงานแห่งใหญ่ของผู้ ประกอบการตั้งอยู่จะต้องเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นๆ บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทาให้ไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนข้ามเขต
จังหวัดได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถขอ
จดทะเบียนในเขตพื้นที่จังหวัดใดก็ได้ ซึ่งจะช่วยกระจายจานวนคาขอจดทะเบียนในจังหวัดต่างๆ เป็น
การลดภาระของสานั กงานทะเบีย นหุ้ นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดที่มีปริมาณคาขอเป็นจานวนมาก
รวมถึงจะช่ว ยลดภาระส านั กงานทะเบียนหุ้ นส่ ว นบริษัทในเขตจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากในเขต
กรุงเทพฯ ในการตรวจคาขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน หรือคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต เนื่องจากสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดอื่นๆ ไม่
เพียงมีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการรับจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการ
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย จึงเห็นควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว
๒) การพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในปัจจุบันของไทยยังเป็นระบบ จด
ทะเบียน ซึ่งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อันอาจเนื่องมาจากการลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของไทยที่ยังไม่โปร่งใส และต้องการตรวจสอบให้การจัดตั้งนิติบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือภาครัฐเองมีความพร้อม ก็
สามารถพัฒนาให้เป็นระบบแบบจดแจ้งได้ เพื่อความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ
เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์และสิงคโปร์
๓) การจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะ
ในอนาคต เมื่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนามาใช้ในการทาธุรกรรมอย่าง
แพร่หลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมภาครัฐและเอกชน ก็ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในลักษณะ
Notary Public๓๕ เป็นผู้รับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ซึ่งจะทาให้การ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์มี
ความปลอดภัย สามารถยืนยันตัวตนของผู้ขอจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถใช้กับการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานรัฐอื่นต่อไปได้ หรือหากยังไม่สามารถพัฒนาได้ไปถึงขั้นการ
จั ด ตั้ง หน่ ว ยงานกลางในลั กษณะดัง กล่ าวได้ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ าอาจพิจ ารณาทาหน้ าที่ เป็ น
Registration Authority (RA) กล่าวคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทาหน้าที่รับเรื่องการร้องขอ
๓๕

Notary Public คืออะไร ? Notary Public คือใครและมีหน้าที่ทาอะไร ?, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒, ๒ มิถุนายน
๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://notarypublicthailand.wordpress.com/.

๑๐๑
ใบรับรองดิจิตอล และพิจารณาหลักฐานประกอบที่จาเป็น รวมถึงตรวจสอบหลักฐานตัว ตน และ
ข้อมูลที่เกี่ยวพันกับผู้ร้องขอ ก่อนที่ CA จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้๓๖
๓.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อติดขัด
ของระบบการจดทะเบียนในปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ดังนี้
ตารางที่ ๓.๑๐ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์

รายละเอียด
ประโยชน์ในรูปตัวเงิน

ก) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่๓๗
๑. ค่ากระดาษ
- กระดาษ ๑ รีม (๕๐๐ แผ่น) = ๑๐๐ บาท ราคาแผ่นละ
๐.๒ บาท
- เอกสารคาขอจดทะเบียน อย่างน้อย ๑๕ แผ่น รวมเป็น
เงิน ๓ บาท/ราย (๐.๒*๑๕ = ๓)
- มี ค าขอจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลโดยเฉลี่ ย ในแต่ ล ะปี
๒๐๕,๐๐๐ ราย ดังนั้น รวมค่ากระดาษทั้งสิ้น เป็นเงิน
๖๑๕,๐๐๐ บาท/ปี (๓*๒๐๕,๐๐๐ = ๖๑๕,๐๐๐ บาท)
๒. ค่าหมึกพิมพ์
- ตลับละ ๓,๐๐๐ พิมพ์ได้ ๑๐,๐๐๐ หน้า
- เอกสารคาขอจดทะเบียน อย่างน้อย ๑๖ หน้า = ชุดละ
๔.๘ บาท
- มี ค าขอจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลโดยเฉลี่ ย ในแต่ ล ะปี
๒๐๕,๐๐๐ ราย ดังนั้น ค่าหมึกพิมพ์ทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน
๔.๘*๒๐๕,๐๐๐ = ๙๘๔,๐๐๐ บาท/ปี
๓ ค่าเดินทาง
- ๒๕๐ บาท/คน
- มี ค าขอจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลโดยเฉลี่ ย ในแต่ ล ะปี
๒๐๕,๐๐๐ ราย ค่าเดินทางทั้งสิ้ น รวมเป็นเงิน ๒๕๐*
๒๐๕,๐๐๐= ๕๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
๔. ค่าเช่าสถานที่เก็บ ในเขตกรุงเทพฯ
แฟ้มนิติบุคคล - ๘๕,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
ในเขตจังหวัดอื่น
- ๑๐๐๐๐ บาท/เดือน/จังหวัด หรือ ๑๒๐,๐๐๐บาท/ปี/
๓๖

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ใบรับรองดิจิตอล, ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/techno2/hotit/certificate/cer13.htm
๓๗
ค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณการ

ค่าใช้จ่าย(ต่อปี)
๖๑๕,๐๐๐

๙๘๔,๐๐๐

๕๑,๒๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๒๐,๐๐๐

๑๐๒
ประโยชน์

รายละเอียด

จังหวัด
- รวม ๗๕ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๕. ค่าแฟ้มเก็บคาขอ - แฟ้มละ ๖๕ บาท
จดทะเบี ย นนิ ติ - มีคาขอนิติบุคคลจัดตั้งใหม่โดยเฉลี่ยในแต่ละปี ๖๕,๐๐๐
บุคคลตั้งใหม่
ราย ดังนั้น ค่าแฟ้มทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๖๕*๖๕,๐๐๐ =
๔,๒๒๕,๐๐๐ บาท/ปี
ข) ค่าเสียเวลา
ด้านเวลา (สมมุติฐาน - เวลาในการเดินทาง ๑.๕ ชม.= ๕๖.๒๕ บาท
รายได้ ๓๐๐ บาท/ - เวลารอคิว ๓๐ นาที= ๘.๗๕ บาท
วัน (๘ ชม.))
- เวลาในการจดทะเบียน ๖๐ นาที =๓๗.๕๐ บาท
- ดังนั้น ในการจดทะเบียนแต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ ๓
ชม. และซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าเสียเวลา) ๑๐๒.๕ บาท/
คน
- มี ค าขอจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลโดยเฉลี่ ย ในแต่ ล ะปี
๒๐๕,๐๐๐ ราย ค่าเสียเวลาทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน
๑๐๒.๕*๒๐๕,๐๐๐=๒๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท/ปี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน
เนื่องจากเป็นการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ
การจดทะเบียนนิติบุคคล ทาให้การให้บริการเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ส่งผลให้ผู้ ขอ
จดทะเบียนใช้ช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

ค) จานวนการจด
ทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัท
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น
ง) จานวนนิติบุคคลที่ ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น-บริ ษั ท ทาง
เพิ่มขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว การเริ่มต้นธุรกิจ
จึงเป็นเรื่องง่าย (Ease of Doing Business) สาหรับ
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น
จ) ประโยชน์ต่อ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ภาพลักษณ์การ - ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
ให้บริการ
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าหน้าที่
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
- ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ
สาธารณะ

ค่าใช้จ่าย(ต่อปี)
๔,๒๒๕,๐๐๐

๒๑,๐๑๒,๐๐๐

๘๘,๑๐๖,๐๐๐

๑๐๓
ประโยชน์
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย(ต่อปี)
ฉ) ประโยชน์ด้าน - เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ประชาชน
การค้าการลงทุน - การค้าการลงทุนก้า วหน้า ส่ ง ผลดีต่อเศรษฐกิจของ
และเศรษฐกิจของ ประเทศ
ประเทศ
จะเห็ น ได้ ว่ า ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ กั น อย่ า งเป็ น ลู ก โซ่ แ ละรอบด้ า น ในด้ า น
ค่าใช้จ่าย ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เคยมีไปถึง
กว่า ๘๘ ล้านบาทต่อปี โดยผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเวลา
ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการดาเนินงาน รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในส่วน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ให้บริการ จะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาให้ระบบจดทะเบียนมีความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง เป็นการ
สร้ างภาพลั กษณ์การให้ บ ริ การและความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมถึงช่ว ยลดจานวนเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและลดค่าใช้จ่ายต่า งๆ เช่น ค่ากระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่และเครื่องใช้สานักงาน
ในการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล นอกจากนี้ ระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการจั ด เก็บ เอกสารในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ และการสื บค้นข้ อมูล ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดย
จะทาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น จึงเป็นแรงสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การลงทุน ประโยชน์
ทางด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง
ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ เป็นการรองรับการประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน ถือเป็นมาตรการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กาลังจะมาถึงในปี
๒๕๕๘ นี้ต่อไป
และเมื่อกระบวนการหรือขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทได้รับการปรับปรุงให้
เป็ น ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง เป็ น ผลให้ มีช่ อ งทางส าหรั บ การจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ นส่ ว น-บริ ษั ท ที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มอีก ๑ ช่องทาง ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและประทับใจ ผู้ให้บริการ
จะได้รั บ ค าชมเชย ซึ่ งเป็ น การสร้ างขวั ญและกาลั ง ใจให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ และเป็ นการยกระดับ การ
ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอดคล้องกับแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๒ และส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA โดยเป็นการยกระดับการปฏิ บัติงานของ
องค์ ก ร โดยน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาประกอบเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก ารตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวคิดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลเป็นการสนับสนุนแนวคิดองค์การเสมือนจริง โดยคานึงถึง
ความสาคัญของการพิสูจน์ตัวบุคคล และความเสมอภาคในการรับบริการของประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นไปตามแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่

๑๐๔
๓.๙ มาตรการเตรียมความพร้อม และการสร้างความรู้และความเข้าใจ
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลความเปลี่ยนแปลงต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการ โดยระบบดังกล่าวถือเป็นสิ่งใหม่ซึ่ง
ผู้รับบริการอาจยังไม่มีความเข้าใจในการใช้ระบบได้เพียงพอ ในส่วนของผู้ให้บริการ ก็จาเป็นต้อง
ปรับตัวและเรียนรู้ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมที่ จะตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย
ของประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะมาตรการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๓.๙.๑ ผู้รับบริการ
๑) ศึกษาวิธีการใช้ระบบอย่างละเอียดก่อนใช้บริการ
๒) ควรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจและการประกอบธุรกรรม
๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น เครื่องสแกนเนอร์
๓.๙.๒ ผู้ให้บริการ
๑) ด้านการพัฒนาระบบ
(๑) เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนาน
(๒) จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจดทะเบียนทาง
ออนไลน์
๒) การเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
(๑) จัดเตรียมโครงการอบรมการใช้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ โดยมอบหมายให้สานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทในแต่ละจังหวัด จัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง
(๒) ทาสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ระบบ
(๓) จั ด ท าคู่ มื อการใช้ ร ะบบ ทั้ ง ในรู ป เล่ ม และนาลงในเว็ บ ไซต์ ข องกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
(๔) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ระบบ
โดยอาจเป็นการจัดอบรม และแนะแนวคาถาม-คาตอบ เพื่อให้สามารถชี้แจงและตอบข้อสงสัยแก่
ผู้ประกอบการได้

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
ในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจาต้องคานึงถึงปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งในด้านหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบให้
ง่ายต่อการใช้ หลักการเน้นประโยชน์และความคุ้มค่า หลักความโปร่งใสและการบูรณาการเชื่อมโยง
ความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมและการประกอบธุรกิจของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดในการยกระดับการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว
การปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อสามารถให้บริการทางออนไลน์ได้ มีประเด็นต้องพิ จารณา
หลายประการ ทั้งประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ วิธีการลงลายมือชื่อ ตราประทับ อากรแสตมป์ และประเด็นอื่นๆอันเกี่ยวข้องการออกแบบ
กระบวนงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ย วข้องทุกคนต้องมี
ลายมือชื่อสาหรับการจดทะเบียนหรือไม่ และการยอมรับและผูกพันในข้อมูลการจดทะเบียน การ
ยืน ยัน ตัว ตน การส่ งเอกสารหลั กฐานประกอบคาขอจดทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม การส่ ง
ใบสาคัญและใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์และสาเนาคาขอจดทะเบียน
ในประเด็นข้อกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
มีบทบัญญัติที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนไปสู่การจดทะเบียนโดยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ไว้อย่ างครอบคลุ มแล้ว แต่อาจมีบทบัญญัติกฎหมายบางประเด็นเกี่ยวกับการ จด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทบางส่วนที่ไม่มีความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมควรที่จะทาการแก้ไขปรับปรุง ประกอบกับรูปแบบระบบและขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง จะต้ องก่อ ให้ เกิ ดความสะดวกและไม่เ ป็น อุป สรรคต่อ การใช้ งานของผู้ ข อจด
ทะเบีย น ซึ่งสามารถสรุป แนวทางการดาเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ๓ ทาง ดังนี้
๔.๑.๑ กระบวนการจดทะเบี ย นโดยใช้ ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ตามมาตรา ๙ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
แนวทางนี้ ได้นาการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ (การใช้ username/password)
มาใช้ โดยมีกระบวนการขั้นตอนการจดทะเบียน คือ
๑) กรรมการผู้ขอจดทะเบียนเดินทางมาสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อ (๑)
แสดงตน (๒) ยื่นคาขอใช้ระบบ และขอ username/password โดยระบุชื่อกรรมการที่มีอานาจใน
การ ทาธุรกรรมจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอใช้ระบบแล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูลและเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง หากเห็น

๑๐๖
ว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จะรับสมัครและมอบ username/password สาหรับกรรมการผู้มี
อานาจทุกคน
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) ผู้ขอจดทะเบียนเลือกประเภทนิติบุคคลและประเภทคาขอจดทะเบียน พร้อม
กรอกข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูลหลักฐานอื่นๆประกอบคาขอ เช่น แผน
ที่ ไฟล์ตรายาง หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและสาเนาคาขอจดทะเบียน ให้ระบุ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องการ และคลิ้กส่งคาขอจดทะเบียน
ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อม
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าคาขอ
จดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไข
๔) เมื่ อ นายทะเบี ย นพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ค าขอจดทะเบี ย นถู ก ต้ อ ง ให้ น าย
ทะเบี ยนแจ้งจ านวนค่าธรรมเนี ยมและนาข้อมูลคาขอจดทะเบียน พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคน จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ๑ และจัดส่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทางอีเมล์
ให้ ผู้ ขอจดทะเบียนนาแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อไปให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลง
ลายมือชื่อ และจัดส่งกลับมาให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบภาพ (image) พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าอากรแสตมป์ โดยชาระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง internet
banking หรือชาระผ่านตู้ ATM และแจ้งกลับการชาระค่าธรรมเนียมที่ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
๕) หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมและจัดส่งแบบ
พิมพ์ ลงลายมือชื่อดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและแจ้งผลการจดทะเบียน
ให้ น ายทะเบีย นส่ งใบส าคั ญและใบเสร็จ รวมถึง หนั งสื อรั บรองและส าเนา
เอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอ
หนังสือรับรองหรือสาเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจด
ทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรื อโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification)
ได้อีกช่องทางหนึ่ง
๑

แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ จะมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์ตดิ ต่อ อีเมล และเลขที่บัตรประชาชน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๒) ลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
(๓) ข้อความผูกพันต่อข้อมูลและการขอจดทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานว่าบุคคลเหล่านีม้ ีความประสงค์เข้าร่วมกัน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

๑๐๗
หากการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางนี้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกระบวนงานการจดทะเบียน ดังนี้
๑) ประเด็นกฎหมาย
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณี บ ริษั ท จ ากั ด ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งนอกเหนือ จากผู้ ข อจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน
(๒) ระเบี ยบส านัก งานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัทว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖)
ก) ยกเลิกการลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนที่จะต้องกระทาต่อหน้า
นายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ข) เพิ่มเติมแบบพิมพ์ที่ใช้สาหรับการขึ้นทะเบียนหรือการแสดงตัวเพื่อ
ขอรับ username/password ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อใช้สาหรับ Login เข้าสู่
ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ค) แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบพิ ม พ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพิ่มเติมแบบ
พิมพ์บางอย่าง ที่จาเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อรวม
ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้ างหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ที่จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในคาขอจดทะเบียนนั้น
๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยทาความ
ตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
นั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
(๒) ทาความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ และ
การจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
(๓) จั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ รองรั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครและสร้างรหัส username/password ระบบ
Login ระบบสร้างและส่งรหัสผ่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว (OTP) ระบบสร้างคาขอจดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกคาขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพื่อให้แก้ไขคาขอ ระบบ
จัดทาแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งจานวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการชาระค่าธรรมเนียม ระบบ
แจ้งผลการจดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร

๑๐๘
๔.๑.๒ กระบวนการจดทะเบี ย นโดยใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามมาตรา ๒๖
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
แนวทางนี้ ได้นาการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๒๖ (การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
มาใช้ โดยกาหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้นเป็นผู้มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอน
การจดทะเบียน คือ
๑) กรรมการผู้ขอจดทะเบียนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certification)
จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองความมีตัวตนของผู้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-(Certificate
Authority
๒) ผู้ ข อจดทะเบี ย นสมั ค รใช้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น -บริ ษั ท ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ย ดใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่บัตรประชาชน ประกอบการสมัคร พร้อมระบุชื่อกรรมการผู้มีอานาจในการ
ทาธุรกรรมการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเลขที่บัตร
ประชาชนของกรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หากเห็น
ว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร
๓) ผู้ขอจดทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔) ผู้จ ดทะเบีย นเลื อกประเภทนิติบุคคลและประเภทคาขอจดทะเบียน พร้อม
กรอกข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ และเลขที่บัตรประชาชน พร้ อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูลอื่นๆประกอบคาขอ เช่น แผนที่ ไฟล์
ตรายาง หากผู้ ขอจดทะเบี ย นประสงค์ ขอรับหนังสื อรับรองและส าเนาคาขอจดทะเบียน ให้ ระบุ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องการ และคลิ๊กส่งคาขอจดทะเบียน
ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อม
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าคาขอ
จดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไข
๕) เมื่ อ นายทะเบี ย นพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ค าขอจดทะเบี ย นถู ก ต้ อ ง ให้ น าย
ทะเบี ยนแจ้งจ านวนค่าธรรมเนี ยมและนาข้อมูลคาขอจดทะเบียน พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคน จัดลงในแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ และจัดส่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทางอีเมล์
ให้ผู้ขอจดทะเบียนนาแบบพิมพ์ลงลายมือไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงลายมือ
ชื่อ และจัดส่งกลับมาให้นายทะเบียนทางระบบ ในรูปแบบภาพ (image) พร้อมชาระค่าธรรมเนียม ซึ่ง
รวมถึงค่าอากรแสตมป์ โดยชาระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง internet banking หรือชาระผ่านตู้
ATM และแจ้งกลับการชาระค่าธรรมเนียมที่ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๖) หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมและจัดส่งแบบ
พิมพ์ ลงลายมือชื่อดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและแจ้งผลการจดทะเบียน
ให้ น ายทะเบีย นส่ งใบส าคั ญและใบเสร็จ รวมถึง หนั งสื อรั บรองและส าเนา
เอกสาร (หากมี) ให้ผู้ขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอ

๑๐๙
หนังสือรับรองหรือสาเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจด
ทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบี ยนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification)
ได้อีกช่องทางหนึ่ง
การด าเนิ น การตามแนวทางนี้ จะเป็ น ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนงาน ดังนี้
๑) ประเด็นกฎหมาย
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณี บ ริษั ท จ ากั ด ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งนอกเหนือ จากผู้ ข อจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน
(๒) ระเบี ยบส านักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัทว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖)
ก) ยกเลิกการลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนที่จะต้องกระทาต่อหน้า
นายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่า ยปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ข) แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบพิ ม พ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพิ่มเติมแบบ
พิมพ์บางอย่างที่จาเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบพิมพ์ลงลายมือชื่อรวม
ซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งห้ างหุ้นส่วนบริษั ทได้ลงลายมือชื่อรวมกันไว้เป็นหลักฐานว่ามีความ
ประสงค์ที่จะร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและยอมรับความผูกพันต่อข้อมูลในคาขอจดทะเบียนนั้น
๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยทาความ
ตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
นั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
(๒) ทาความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ และ
การจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
(๓) จั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ รองรั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัครเพื่อใช้บริการ ระบบ Login ระบบสร้างคาขอ
จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกคาขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งเพื่อให้แก้ไขคาขอ
ระบบจัดทาแบบพิมพ์ลงลายมือชื่อ ระบบแจ้งการชาระค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งผลการจดทะเบียน
และระบบ ส่งเอกสาร

๑๑๐
๔.๑.๓ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางนี้ เป็ น การน าการลงลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามมาตรา ๒๖ มาใช้
เช่นเดียวกับแนวทางที่ ๒ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการ
ขั้นตอนการ จดทะเบียน คือ
๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certification) จาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองความมีตัวตนของผู้ใช้ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Certification
Authority)
๒) กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสมัครใช้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ย ดใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ และเลขที่บัตรประชาชน ประกอบการสมัคร พร้อมระบุชื่อกรรมการผู้มีอานาจในการ
ทาธุรกรรมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเลขที่บัตร
ประชาชนของกรรมการผู้ขอจดทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หากเห็น
ว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน จึงรับสมัคร
๓) ผู้ขอจดทะเบียน Login ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔) ผู้จ ดทะเบีย นเลื อกประเภทนิติบุคคลและประเภทคาขอจดทะเบียน พร้อม
กรอกข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ เลขที่บัตรประชาชน และรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ภาพของข้อมูล
อื่นๆประกอบคาขอ เช่น แผนที่ ไฟล์ตรายาง หากประสงค์ขอรับหนังสือรับรองและสาเนาคาขอจด
ทะเบียน ให้ระบุรายละเอียดเอกสารที่ต้องการ และคลิ๊กส่งคาขอจดทะเบียน
ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือ ไม่ พร้อม
ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากเห็นว่าคาขอ
จดทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไข
๕) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอจดทะเบียนถูกต้อง ให้นายทะเบียน
แจ้งจานวนค่าธรรมเนียม และให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง Login เข้าระบบด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ยืนยัน คาขอจดทะเบียน
ผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าอากรแสตมป์ โดยชาระผ่าน
ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทาง internet banking ชาระผ่านตู้ ATM หรือผ่านทางการตัดวงเงินบัตร
เครดิต และแจ้งกลับการชาระค่าธรรมเนียมที่ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๖) หากนายทะเบี ย นเห็ น ว่ า ผู้ ข อจดทะเบี ย นช าระค่ า ธรรมเนี ย มและและผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมดได้ยืนยันคาขอจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
แจ้งผลการจดทะเบียน
ให้นายทะเบียนส่งใบสาคัญ ใบเสร็จ รวมถึงหนังสือรับรองและสาเนาเอกสาร
(หากมี) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขอจดทะเบียน หรือหากภายหลัง ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอ
หนังสือรับรองหรือสาเนาเอกสาร ผู้ขอจดทะเบียนก็สามารถขอผ่านระบบ e-service ซึ่งผู้ขอจด

๑๑๑
ทะเบียนสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับทั่วราชอาณาจักร หรือโดย
พนักงานจัดส่งเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Express Service) ซึ่งให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นอกจากนี้ ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถขอ
หนังสือรับรองและรับรองสาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certification)
ได้อีกช่องทางหนึ่ง
การด าเนิ น การตามแนวทางนี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนงาน ดังนี้
๑) ประเด็นกฎหมาย
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๖๔ ใน
กรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา ๑๐๗๘ ในกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด และมาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับ
๑๐๙๙ และมาตรา ๑๑๑๑ ในกรณี บ ริษั ท จ ากั ด ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งนอกเหนือ จากผู้ ข อจด
ทะเบียน เช่น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หรือพยาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียน
(๒) ระเบี ยบส านักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัทว่าด้ วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒-๖)
ก) ยกเลิกการลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนที่จะต้องกระทาต่อหน้า
นายทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ข) แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบพิ ม พ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒) ประเด็นการปรับกระบวนงาน
(๑) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โดยทาความ
ตกลงเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
นั้นๆ แบบ real time โดยตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก
(๒) ทาความตกลงกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ขอจดทะเบียน
สามารถชาระค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ผ่านการตัดวงเงินบัตรเครดิตได้
(๓) ทาความตกลงกับกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดเก็บอากรแสตมป์ และ
การจัดส่งค่าอากรให้กรมสรรพากร
(๔) จั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ รองรั บ การจดทะเบี ย นห้ า ง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบรับสมัคร ระบบ Login ระบบสร้างคาขอจดทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกคาขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งกลับเพื่อให้แก้ไขคาขอ ระบบ
ยืนยันคาขอจดทะเบียน ระบบแจ้งจานวนค่าธรรมเนียม ระบบแจ้งการชาระค่าธรรมเนียม ระบบแจ้ง
ผลการจดทะเบียน และระบบส่งเอกสาร
(๕) จัดทาระบบการออกหนังสือรับรอง สาเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงินใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขอจดทะเบียนสามารถพิมพ์ (print out) ได้ด้วยตนเอง

๑๑๒
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๔.๒.๑.๑ แนวทางที่เ หมาะสมส าหรั บการจดทะเบี ยนห้ างหุ้ นส่ ว น-บริ ษัท ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๑) การลงลายมือชื่อ
ในการพิจารณาว่า แนวทางการลงลายมือชื่อใดที่เป็นแนวทางที่
เหมาะสมและดีที่สุดส าหรั บ การจดทะเบียนห้ างหุ้ นส่ว น-บริษัทนั้นระหว่างการลงลายมือชื่อตาม
มาตรา ๙ (username/password) หรือมาตรา ๒๖ (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีปัจจัยที่ควรคานึง ได้แก่ เป้าประสงค์ของโครงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ภาระที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ความปลอดภัย
สภาพธุรกิจของไทยและความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐอื่น และระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ของต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาเป้าหมายของการพัฒนาระบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอานวยความสะดวก ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าระบบ
เดิม ประกอบกับสภาพการทาธุรกิจในประเทศไทย 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
เพื่ อ ให้ ร ะบบจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น-บริ ษัท ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถยืนยันความมีตัวตนของบุคคลที่
เกี่ย วข้อ งกับ การจดทะเบี ย น กรมพั ฒ นาธุร กิจการค้ าควรน าข้อ มูล ทะเบียนราษฎร์ ของกรมการ
ปกครองมาใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตน ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ดังกล่าวไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้นามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรทาความตกลงกับกรมการปกครอง
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทแบบ real time โดยตรวจสอบจาก
เลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก เช่นเดียวกับต่างประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยืนยันตั วบุคคลได้ ทาให้
การจดทะเบี ยนห้างหุ้ น ส่ว น-บริษัททางอิเล็ กทรอนิกส์ ของประเทศดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและ
ปลอดภัย
๓) การทาความตกลงเกี่ยวกับอากรแสตมป์กับกรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรทาความความตกลงกับกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ และการจัดส่งเงินค่าอากรให้กรมสรรพากร โดยค่าอากรแสตมป์นี้
สามารถรวมไปกับค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๘
วรรคสอง ได้บัญญัติรองรับไว้แล้วว่า หากได้มีการชาระเงินแทนหรือดาเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทาง

๑๑๓
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศกาหนด ให้ถือว่า
เอกสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว
๔) การลดค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น-บริ ษั ท ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ระบบจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่าวิธีการหนึ่งคือการลดค่าธรรมเนียม โดยคาดว่าวิธีการ
ดังกล่ าวจะทาให้ ร ะบบจดทะเบี ย นห้ างหุ้ นส่ ว น-บริษัททางอิเล็ กทรอนิกส์ เป็นที่นิยม สามารถลด
ค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เดิมต้องเสียไปหากจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทในรูปแบบปัจจุบัน
๕) เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ แก่ผู้ ใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เนื่ อ งจากระบบการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น -บริ ษั ท ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการการจดทะเบียน
ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะมาใช้บริการหรือทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงควรจัดให้มีมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัด โครงการอบรมการใช้ระบบการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ หรือจัดทาคู่มือการใช้
ระบบทั้งในรูปเล่มและนาลงในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นาย
ทะเบีย นและเจ้าหน้ าที่เกี่ย วกับการใช้ระบบด้ว ยเช่นกัน โดยอาจเป็นการจัดอบรม และแนะแนว
คาถาม-คาตอบ เพื่อให้สามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อผู้ประกอบการได้
๔.๒.๑.๒ แนวทางการปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบการจดทะเบียนห้ างหุ้ นส่ ว นบริษัทของไทย
๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ
๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท ใน ๓ ประเด็น ได้แก่
(๑) อนุญาตให้ บริษัทจากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคน
เดียวได้ (ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป) เนื่องจากในทางปฏิบัติมักพบว่า บริษัทที่จัด ตั้งขึ้นมีบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้ลงทุนที่แท้จริงเพียงคนเดียว แต่เมื่อกฎหมายกาหนดให้ต้องจัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้น
ไป จึงจาเป็นต้องหาบุคคลอื่นอีกสองคนเข้ามาร่วมจัดตั้งด้วย ในลักษณะของตัวแทนหรือ “นอมินี”
โดยบุคคลอื่นทั้งสองคนนั้นมิได้มีเจตนาที่ จะเข้าร่วมลงทุนเพื่อแบ่งผลกาไรที่บริษัทมาหาได้ด้วย เป็น
เพียงการให้ยืมใช้ชื่อเพื่อร่วมจัดตั้งให้ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น และในบางกรณีอาจ
รุนแรงถึงขั้นที่ไปแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่นมาร่วมจัดตั้งโดยบุคคลดังกล่าวมิได้ร่วมรู้เห็นด้วยแต่อย่างใด
อันมีลักษณะเป็นการกระทาความผิดอาญา จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า ข้อกาหนดเรื่อง
จานวนคนที่จะร่วมจัดตั้งบริษัทดังกล่าวนั้น ไม่สามารถก่อให้เกิดผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายได้
ในหลายกรณี แต่กลับส่งผลในทางตรงกันข้ามที่ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนิน ธุรกิจ
ของเอกชน นอกจากนี้ หากอนุญาตให้บริษัทจากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ ก็จะ

๑๑๔
เป็นการสนับสนุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ อีกทั้งเป็นช่วยลดปัญหา “นอมินี” ที่ผู้ถือหุ้นคนไทยมิใช่ผู้ลงทุน หรือเจ้าของเงินทุนที่
แท้จริง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน
(๒) ยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์สนธิ
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๙ โดยการตัดข้อความ “และลายมือชื่อทั้งปวง
นั้นให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรองด้วยสองคน” ตอนท้ายของมาตราดังกล่าวออก เนื่องจากเมื่อมีการ
จดทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การลงลายมือชื่อของผู้ เริ่มก่อการทุกคนในหนังสื อ
บริคณห์สนธิจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการลงลายมือชื่อไปใช้วิธีการลงลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๖ แทน วิธีการดังกล่าวจึงสามารถระบุตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อได้ และเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อและรับรองว่า
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตนเอง จึงไม่จาเป็นต้องให้พยานลงชื่อรับรองลายมือชื่อ
ของผู้เริ่มก่อการทุกคน
(๓) การยกเลิกการทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดให้ ทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
เพื่อยืนยันว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
เพื่อเป็ นหลักฐานในการยืน ยัน ความมีตัว ตนของบุคคลนั้นได้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องออก
ใบสาคัญให้อีก
(๔) การยกเลิ ก ข้ อก าหนดเกี่ย วกั บเขตพื้ นที่ ในการยื่น คาขอจด
ทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีข้อกาหนดเขตพื้นที่ในการ
ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน มีผลให้ผู้ประกอบการจาต้องยื่น
คาขอจดทะเบี ย น ณ ส านั กงานทะเบียนหุ้ นส่ ว นบริษัทในพื้นที่จังหวัดซึ่ง ส านักงานแห่ งใหญ่ของ
ผู้ ป ระกอบการตั้ ง อยู่ ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ระบบการตรวจค าขอผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย โดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในพื้นที่
จังหวัดซึ่ง สานักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการตั้งอยู่จะต้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นๆ บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ทาให้ไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัดได้
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ป ระกอบการให้
สามารถขอจดทะเบียนในเขตพื้นที่จังหวัดใดก็ได้ ซึ่งจะช่วยกระจายจานวนคาขอจดทะเบียนในจังหวัด
ต่างๆ เป็ น การลดภาระของส านั กงานทะเบียนหุ้ นส่ ว นบริษัทในเขตจังหวัดที่มีปริมาณคาขอเป็น
จานวนมาก รวมถึงจะช่วยลดภาระสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก
ในเขตกรุ งเทพฯ ในการตรวจคาขอผ่ านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน หรื อคาขอจดทะเบียนห้ าง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต เนื่องจากสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในเขตจังหวัด
อื่นๆ ไม่เพียงมีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการรับจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย จึงเห็นควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว

๑๑๕
ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ เห็นว่ากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ าควรเร่ งด าเนิ น การเสนอแก้ไขกฎหมายในส่ ว นที่เกี่ ยวข้อ งเพื่อ รองรั บการจดทะเบีย นห้ า ง
หุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายอาศัยระยะเวลานาน
๒) การพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง
เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทของไทยมีความคล่องตัว
สะดวก และรวดเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจ เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ จึงเห็นว่า หากต่อไป
สภาพการประกอบธุร กิจ ผู้ ป ระกอบการ หรือภาครัฐ เองมีความพร้อม มีความโปร่งใส และการ
ตรวจสอบการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถพัฒนาให้เป็นระบบแบบจดแจ้งได้
๓) การจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน
โดยเฉพาะ
ในอนาคต เมื่อลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิกส์ ได้ถูกนามาใช้ในการทา
ธุรกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับธุรกรรมภาครัฐและเอกชน ก็ควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางในลักษณะ Notary Public เป็นผู้รับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง
ซึ่งจะทาให้การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย สามารถยืนยันตัวตนของผู้ขอจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และยัง
สามารถใช้กับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานรัฐอื่นต่อไปได้อีกด้วย หรือหากยังไม่
สามารถพัฒนาได้ไปถึงขั้นการจัดตั้งหน่วยงานกลางในลักษณะดังกล่าวได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจ
พิจารณาทาหน้าที่เป็น Registration Authority (RA) กล่าวคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทาหน้าที่
รั บ เรื่ องการร้ องขอใบรั บ รองดิจิ ตอล และพิจารณาหลั กฐานประกอบที่จาเป็น รวมถึงตรวจสอบ
หลักฐานตัวตน และข้อมูลที่เกี่ยวพันกับผู้ร้องขอ ก่อนที่ CA จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้
๔.๒.๒ ข้อเสนอในการดาเนินการ
เนื่องจากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทไม่สามารถดาเนินการ
ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิ กส์ได้อย่างสมบูรณ์ในทันที เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จึงจะต้องค่อยพัฒนาระบบอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ผู้ เขีย นขอเสนอแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อการพัฒ นาระบบจดทะเบียนห้ า งหุ้ นส่ ว น-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/หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการออก username/password และรหัส OTP พร้อม
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล
๒) ลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้
ระบบ
๔.๒.๒.๒ ระยะกลาง
พั ฒ นารู ป แบบการจดทะเบี ย นตามแนวทางที่ ๒ โดยใช้ ล ายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และผู้ ข อจดทะเบี ย นเท่ า นั้ น เป็ น ผู้ มี ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ในการพั ฒ นา

๑๑๖
กระบวนการจดทะเบี ย นในรู ป แบบดังกล่ าว จาเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของทุกภาคส่ ว น
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๒.๓ ระยะยาว
๑) พัฒนาการจดทะเบียนตามแนวทางที่ ๓ อันเป็นเป้าหมายสุดท้าย
ของการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนิน การขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องอาศัยกระดาษ
เอกสารใดๆอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒ นาระบบการจดทะเบียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของผู้ประกอบการในเทคโนโลยีการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะนามาใช้ในการจดทะเบียน หรือประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้
ลายมื อชื่ อ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รั ฐ บาลจึ งควรเร่ ง ผลั กดั น ให้ มีก ารออกลายมือ ชื่อ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ให้ แ ก่
ประชาชนทุกคนสาหรั บการทาธุรกรรมกับภาครัฐ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายใน
จานวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้การทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย
สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์
๒) แก้ไขและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนในประเด็นตามที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ได้แก่
(๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท เพื่ออนุญาตให้บริษัทจากัดสามารถจัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่
๑ คนขึ้นไป การยกเลิกการลงลายมือชื่อพยานสองคนในหนังสือบริคณห์ สนธิ การยกเลิกการทา
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน และการยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับเขตพื้นที่ในการยื่นคาขอจดทะเบียน
จัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
(๒) การพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นแบบจดแจ้ง
(๓) การจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยัน
ตัวตนโดยเฉพาะ หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาทาหน้าที่เป็น Registration Authority
(RA) แทน
๔.๓ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในหลายๆด้ านด้วยกันในระยะยาว ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลต่อกัน
อย่างเป็นลูกโซ่ ดังนี้
๔.๓.๑ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทและลด
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐในการให้บริการด้านจดทะเบียน
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการและลดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐในการให้บริการด้านการ
จดทะเบียนที่เคยมีไปถึงประมาณกว่า ๘๘ ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างน้อย โดยในส่วนของกรมพัฒนา

๑๑๗
ธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท จะสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านค่าวัสดุ-อุปกรณ์สานักงานต่างๆ รวมถึงค่าสถานที่และเครื่องใช้สานักงานในการจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจานวนนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด ๑,๑๓๔,๗๐๐ ราย
การจัดเก็บ แฟ้มทะเบี ยนนิ ติบุ คคลดังกล่ าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจานวนกว่า ๑๔ ล้ านบาทต่อปี
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จึงช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศในส่วนนี้ไปได้เป็นจานวนมาก
ในส่วนของผู้ประกอบการที่มารับบริการ ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่ าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารคาขอจดทะเบียน
เช่นค่ากระดาษและค่าหมึกพิมพ์ และที่สาคัญ ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลาลงไปได้มาก เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอจดทะเบียน
ออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางมาที่หน่ วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประโยชน์อัน
เกิดจากระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จึงสามารถตอบสนอง
และสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและธุรกรรมต่างๆในปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ฉับ
ไว ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย ทาให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจและการดาเนินงาน
ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการต่อไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย
ให้มีศักยภาพและ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ จะว่าจ้างให้สานักงาน
กฎหมายหรือสานักงานบัญชีที่รับจ้างจดทะเบียนเป็นผู้จัดทาและยื่นคาขอจดทะเบียนแทน เนื่องจาก
ตนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจดทะเบียนและการกรอกข้อมูลเอกสารคาขอจด
ทะเบียน ประกอบกับเห็นว่า การขอจดทะเบียนอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา การจดทะเบียนห้ าง
หุ้ น ส่ ว น-บริ ษั ท ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะท าให้ ผู้ ป ระกอบการเปลี่ ย นแนวความคิ ด ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เนื่องจากการขอจดทะเบี ยนห้ างหุ้นส่ว น-บริษัทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีกระบวนการที่ไม่
ยุ่ ง ยากและง่ า ยต่ อ การด าเนิ น การ การขอจดทะเบี ย นจึ ง เป็ น เรื่ อ งง่ า ยที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมซึ่งอาจมีเงิน ลงทุนไม่มากนักไม่จาเป็นต้องพึ่งพาและเสี ยค่าใช้จ่ายให้ แก่สานักงาน
รับจ้างจดทะเบียนอีกต่อไป เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลงได้อีก
๔.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการด้านการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน-บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เนื่องจากการพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการจดทะเบียน ทาให้การจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและจานวนค่าใช้จ่ายที่เคยมี จึง
ทาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการขอจดทะเบียนที่ต้องการความรวดเร็วฉับไวในการ
ประกอบธุรกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
ทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ จ ะช่ ว ยเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล นิ ติ บุ คคลและเอกสารค าขอจด
ทะเบียน โดยสามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลสามารถดาเนินการ

๑๑๘
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท
มีความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง ทาให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและประทับใจ ผู้ให้บริการก็จะ
ได้รับคาชมเชย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นการการยกระดับการให้บริการ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์การให้บริการและความน่าเชื่อถือขององค์กร
จะเห็นได้ว่า ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็น
การพั ฒ นาและยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในเชิ ง รุ ก โดยเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment) ต่อไปในอนาคต
๔.๓.๓ ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ – ส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่มีความ
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นสากล สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้ประกอบการในการขอจด
ทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัทได้นั้น คุณลักษณะดังกล่าวของระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น จึงคาดว่า การพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลต่ออันดับของไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business) ที่จัดทาโดยธนาคารโลก ให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ แรงสนับสนุนส่งเสริม และช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจ
ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการลงทุนทั้งในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นามาซึ่งการ
สร้างงาน รวมถึงประโยชน์ทางด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและ
เศรษฐกิจ ของประเทศในภาพรวมให้ ก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ เป็นการรองรับการ
ประกอบธุรกิจแบบไร้พรมแดน ถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กาลังจะมาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ต่อไป
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือภาคส่วนใด
ภาคส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่ง
ในท้ายที่สุด ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว คือ ประเทศชาติและประชาชนไทยทุกคน โครงการพัฒนา
ระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
การลงมือจัดทา และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันผลักดันโครงการ
ดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จ เพื่อประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนทุกคนในประเทศต่อไป
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ภาคผนวก ก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒
ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
---------------------------------ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญั ติหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท และการดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนในเรื่องต่าง ๆ ไว้ดังนี้
มาตรา ๑๐๑๒ อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่
ทานั้น
มาตรา ๑๐๑๓ อันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ท่านกาหนดเป็นสามประเภท คือ
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด
(๓) บริษัทจากัด
มาตรา ๑๐๑๔ บรรดาสานักงานสาหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งหลายนั้น ให้
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๑๐๑๕ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว
ท่านจัดว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากันเป็นหุ้นส่ว นหรือ
บริษัทนั้น
มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนนั้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งสานักงานแห่งใหญ่ทากิจการ
อยู่ ณ ตาบลใดในพระราชอาณาจักร ท่านให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสาหรับตาบลนั้น
การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแก้ไขการ
อื่นอย่างหนึ่งอย่างใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตให้จดทะเบียนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอ
ทะเบียนแห่งเดียวกันนั้น
มาตรา ๑๐๑๘ ในการจดทะเบียน ท่านให้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับซึ่งรัฐมนตรีเจ้า
กระทรวงตั้งไว้
มาตรา ๑๐๑๙ ถ้าคาขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียนไม่มีรายการบริบูรณ์
ตามที่บังคับไว้ในลักษณะนี้ ว่าให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอันใดซึ่งจะแจ้งในคาขอหรือในเอกสารนั้น
ขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถ้าเอกสารใดซึ่งกาหนดไว้ว่าให้ส่งด้วยกันกับคาขอจดทะเบียนยังขาดอยู่มิได้ส่ง
ให้ครบก็ดี หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ออื่นซึ่งกฎหมายบั งคับไว้ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจด
ทะเบียนก็ได้ จนกว่าคาขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะได้ทาให้บริบูรณ์หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือได้
ส่งเอกสารซึ่งกาหนดไว้นั้นครบทุกสิ่งอันหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว
มาตรา ๑๐๖๔ อันห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได้
การลงทะเบียนนั้น ท่านบังคับให้มีรายการดั่งนี้ คือ
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน
(๒) วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

๑๒๖
(๓) ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง
(๔) ชื่อและที่สานักกับทั้งอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกๆ คน ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดมีชื่อยี่ห้อ
ก็ให้ลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่ห้อด้วย
(๕) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ในเมื่อได้ตั้งแต่งให้เป็นผู้จัดการแต่เพียงบางคน
(๖) ถ้ามีข้อจากัดอานาจของหุ้นส่วนผู้จัดการประการใดให้ลงไว้ด้วย
(๗) ตราซึ่งใช้เป็นสาคัญของห้างหุ้นส่วน
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้นจะลงรายการอื่นๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชน
ทราบด้วยก็ได้
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้าง
หุ้นส่วนนั้นด้วย
ให้พนักงานทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง
มาตรา ๑๐๖๔/๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนา
ความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๐๗๗ อันห้างหุ้นส่วนจากัดนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน
สองจาพวก ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ตนรับ
จะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจาพวกหนึ่ง และ
(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่
มีจากัดจานวนอีกจาพวกหนึ่ง
มาตรา ๑๐๗๘ อันห้างหุ้นส่วนจากัดนั้น ท่านบังคับว่าต้องจดทะเบียน
การลงทะเบียนนั้นต้องมีรายการดั่งต่อไปนี้ คือ
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน
(๒) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด และวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น
(๓) ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสานักงานสาขาทั้งปวง
(๔) ชื่อ ยี่ห้อ สานัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิ ด และจานวนเงิน
ซึ่งเขาเหล่านั้นได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน
(๕) ชื่อ ยี่ห้อ สานัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(๖) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
(๗) ถ้ามีข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้นประการใดให้ลงไว้ด้วย
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่นๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชน
ทราบด้วยก็ได้
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและต้องประทับตราของห้าง
หุ้นส่วนนั้นด้วย
ให้พนักงานทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง
มาตรา ๑๐๗๘/๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจากัดนาความไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

๑๒๗
มาตรา ๑๐๙๖ อันว่าบริษัทจากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่า
เท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตน
ถือ
มาตรา ๑๐๙๗ บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจากัดก็ได้โดย
เข้าชื่อกันทาหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทาการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
มาตรา ๑๐๙๘ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ต้องมีรายการดั่งต่อไปนี้ คือ
(๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งต้องมีคาว่า"จากัด"ไว้ปลายชื่อนั้นด้วยเสมอไป
(๒) ที่สานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต
(๓) วัตถุที่ประสงค์ทั้งหลายของบริษัท
(๔) ถ้อยคาสาแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจากัด
(๕) จานวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคิดกาหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่ากาหนด
หุ้นละเท่าไร
(๖) ชื่อ สานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ ทั้งจานวนหุ้นซึ่งต่างคนต่าง
เข้าชื่อซื้อไว้คนละเท่าใด
มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ท่านให้ทาเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และ
ให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ และลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน
หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้ทานั้น ท่านบังคับให้นาฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอ
ทะเบียนในส่วนพระราชอาณาเขตซึ่งบ่งไว้ว่าจะบอกทะเบียนตั้งสานักงานของบริษัทนั้น
มาตรา ๑๑๑๑ เมื่อจานวนเงินซึ่งว่าไว้ในมาตรา ๑๑๑๐ ได้ใช้เสร็จแล้ว กรรมการต้องไปขอ
จดทะเบียนบริษัทนั้น
คาขอและข้อความที่ลงในทะเบียนนั้น ให้ระบุรายการตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมตั้ง
บริษัทดั่งต่อไปนี้ คือ
(๑) จานวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าชื่อซื้อ หรือได้จัดออกให้แล้วแยกให้ปรากฏว่าเป็นชนิดหุ้น
สามัญเท่าใด หุ้นบุริมสิทธิเท่าใด
(๒) จานวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช้แต่
บางส่วนแล้ว นอกจากที่ใช้เป็นตัวเงิน และหุ้นที่ได้ใช้แต่บางส่วนนั้น ให้บอกว่าได้ใช้แล้วเพียงใด
(๓) จานวนเงินที่ได้ใช้แล้วหุ้นละเท่าใด
(๔) จานวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นเท่าใด
(๕) ชื่อ อาชีวะ และที่สานักของกรรมการทุกคน
(๖) ถ้าให้ กรรมการต่างมีอานาจจัดการของบริษัทได้โดยลาพังตัวให้แสดงอานาจของ
กรรมการนั้นๆ ว่าคนใดมีเพียงใด และบอกจานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสาคัญผูกพันบริษัท
ได้นั้นด ้วย
(๗) ถ้าตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกาหนดอันหนึ่ง ให้บอกกาลกาหนดอันนั้นด้วย
(๘) ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง
การลงทะเบียนจะมีรายการอย่างอื่นซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชนก็ลงได้

๑๒๘
ในการขอจดทะเบียนนั้ น ถ้าได้ทาข้อบังคับของบริษัทไว้ประการใดบ้างต้องส่ งสาเนา
ข้อบังคับนั้นๆไปด้วย กับทั้งสาเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการต้องลง
ลายมือชื่อรับรองคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย
ให้พนักงานทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่บริษัทฉบับหนึ่ง
มาตรา ๑๑๑๑/๑ ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ภายในวัน
เดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
และ จดทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันก็ได้
(๑) จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู้เริ่มก่อการ
และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนให้ความเห็น ชอบ
ในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น
(๓) ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการ
(๔) กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นใช้เงินค่าหุ้นตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง และเงิน
ค่าหุ้นดังกล่าวได้ใช้เสร็จแล้ว
มาตรา ๑๑๑๒ ถ้าการจดทะเบียนมิได้ทาภายในสามเดือนนับแต่ประชุม ตั้งบริษัทไซร้ ท่าน
ว่าบริษัทนั้นเป็นอันไม่ได้ตั้งขึ้น และบรรดาเงินที่ได้รับไว้จากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นต้องใช้คืนเต็มจานวนมิ
ให้ลดเลย
ถ้ามีจานวนเงินเช่นว่านั้นค้างอยู่มิได้คืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร้ ท่าน
ว่ากรรมการของบริษัทต้องรับผิดร่วมกัน ที่จะใช้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแต่เวลาสิ้นกาหนดสาม
เดือนนั้น
แต่ถ้ากรรมการคนใดพิสูจน์ได้ว่า การที่เงินขาดหรือที่ใช้คืนช้าไปมิได้เป็นเพราะความผิด
ของตนไซร้ กรรมการคนนั้นก็ไม่ต้องรับผิดในการใช้ต้นเงินหรือดอกเบี้ย
มาตรา ๑๑๔๖ บรรดาข้อบังคับอันได้ตั้งขึ้นใหม่ หรือได้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นหน้าที่
ของบริษัทที่จะจัดให้ไปจดทะเบียนภายในกาหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติพิเศษ
มาตรา ๑๑๕๗ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้บริษัทนาความไปจดทะเบียนภายในสิบ
สี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๒๒๘ มติพิเศษซึ่งอนุญาตให้เพิ่มทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทต้องจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น
มาตรา ๑๒๓๙ มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบบริษัทจากัดเข้ากันนั้น บริษัทต้องนาไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมติ
มาตรา ๑๒๔๑ บริษัทได้ควบเข้ากันแล้วเมื่อใด ต่างบริษัทต้องนาความไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ควบเข้ากัน และบริษัทจากัดอันได้ตั้งขึ้นใหม่ด้วยควบเข้ากันนั้น ก็ต้องจด
ทะเบียนเป็นบริษัทใหม่
มาตรา ๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทจากัด
ต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้ว

๑๒๙
ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจากัด คณะกรรมการต้องยื่นรายงานการประชุม
ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ร่วมกันพิจารณาให้ความยินยอมและดาเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
จากัดตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับการขอ
จดทะเบียนด้วย
มาตรา ๑๒๕๔ การเลิกหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ผู้ชาระบัญชีต้องนาบอกให้จดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เลิกกัน และในการนี้ต้องระบุชื่อผู้ชาระบัญชีทุกๆ คนให้จดลงทะเบียนไว้ด้วย
มาตรา ๑๒๗๐ เมื่อการชาระบัญชีกิจการของห้างหุ้ นส่วนหรือบริษัทสาเร็จลง ผู้ชาระบัญชี
ต้องทารายงานการชาระบัญชีแสดงว่า การชาระบัญชีนั้นได้ดาเนินไปอย่างใด และได้จัดการทรัพย์สิน
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไปประการใดแล้วให้เรียกประชุมใหญ่เพื่อเสนอรายงานนั้น และชี้แจง
กิจการต่อที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ให้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว ผู้ชาระบัญชีต้องนาข้อความที่ได้ประชุมกันนั้น
ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมเมื่อได้จดทะเบียนแล้วดั่งนี้ให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการ
ชาระบัญชี

๑๓๐
ภาคผนวก ข
พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจากัด บริษัทจากัด
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
-------------------------------พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดความผิ ด ฯ ได้ ก าหนดบทลงโทษผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนจากัด
และบริษัทไว้ ดังนี้
มาตรา ๓ หางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจากัดใดในกรณีใชชื่อในดวงตรา ปายชื่อ
หนังสือบอกกลาวปาวรองจดหมายใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของหางหุนสวน
(๑) ถาเปนอักษรไทยไมใชคาวา“หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” หรือ “หางหุนสวนจากัด”
ประกอบชื่อแลวแตกรณี
(๒) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชคาซึ่งมีความหมายวา “หางหุ นสวนสามัญนิติบุคคล”
หรือ “หางหุนสวนจากัด” ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ แลวแตกรณี
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๕ บริษัทจากัดใด นอกจากธนาคารในกรณีใชชื่อในดวงตรา ปายชื่อ หนังสือบอกกล
าวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
(๑) ถาเปนอักษรไทยไมใชคาวา“บริษัท” ไวหนาชื่อ และ“จากัด” ไวทายชื่อ
(๒) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชคาซึ่งมีความหมายวา “บริษัทจากัด” ตามประกาศของ
กระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะได
เลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี
มาตรา ๑๓ บริ ษั ทจ ากั ด ใดไมจดทะเบีย นตามมาตรา ๑๑๔๖ มาตรา ๑๑๕๗ มาตรา
๑๒๒๘ มาตรา๑๒๓๙ หรือมาตรา ๑๒๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ผู ใดโดยทุจริต กาหนดคาแรงงาน หรือทรัพยสินที่นามาลงในหางหุ นสวนจด
ทะเบียน หางหุนสวนจากัด หรือบริษัทจากัด แทนเงินคาหุนใหสูงกวามูลคาที่แทจริง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท

๑๓๑
ภาคผนวก ค
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
---------------------บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีดังนี้
มาตรา ๑๒ คาสั่งทางปกครองจะต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทาเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทาขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยที่มี การรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่
ได้รับคาแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือ
ว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
การรั บ รองความถูกต้องของคาแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคาขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือ
พยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็นฟุ่มเฟือยหรือ
เพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คู่ก รณี ต้ องให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ เจ้ า หน้ าที่ ใ นการพิ สู จ น์ ข้อ เท็ จ จริ ง และมี ห น้ า ที่ แ จ้ ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคาหรือทาความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

๑๓๒
ภาคผนวก ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ในการดาเนินงานของรัฐตามที่กาหนดในหมวด ๔
...
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
...
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่น
ใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
...
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความ
เชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสาหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสาหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
...
มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การใดต้องทา
เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทาข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว
ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชาระเงินแทนหรือ
ดาเนิ น การอื่ น ใดด้ว ยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ต ามหลั ก เกณฑ์ และวิธี การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตรา
สารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกาหนดกรอบและแนวทางเพื่อเป็น
มาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้

๑๓๓
มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการ
ลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ
(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี
วิธีการที่เชื่อถือได้ตาม (๒) ให้คานึงถึง
ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้
งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กาหนดไว้ในกฎหมายระดับความ
มั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้
เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทาธุรกรรม
วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทาธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร
ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทา จานวนครั้งหรือความสม่าเสมอในการทา
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสาคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทา หรือค. ความรัดกุม
ของระบบการติดต่อสื่อสาร
ให้ น าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประทั บ ตราของนิ ติ บุ ค คลด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้นาเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่
เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นาเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการนาเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่
การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของ
ข้อความนั้น
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น
ในกรณีที่มีการทาสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ตามวรรคหนึ่งส าหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามที่ คณะกรรมการประกาศ
กาหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้
มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ ปฏิเสธการรับฟังข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

๑๓๔
ในการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น ให้
พิเคราะห์ ถึงความน่าเชื่อถือของลั กษณะหรือวิธีการที่ใช้ส ร้าง เก็บรักษา หรือสื่ อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทาตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้
มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
(๑) ข้อมูลสาหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ
โดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่นามาใช้
(๒) ในขณะสร้ า งลายมื อชื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น ข้ อมู ล ส าหรั บ ใช้ ส ร้ างลายมือ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น
(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้น
สามารถจะตรวจพบได้ และ
(๔) ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพื่อรับรองความ
ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบ
ได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจากัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๕ คาขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน การ
ประกาศ หรือการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้
กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นา
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกาหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกาหนดให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องต้องกระทาหรืองดเว้นกระทาการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกาหนด
รายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกาหนดโทษที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๓๕
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