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บทคัดย่อ 

เอกสารผลงานวิชาการฉบับนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า ให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของ

นิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น

ตามล าดับ โดยเฉพาะภารกิจงานด้านจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ  ซึ่งเป็นงานหลักในการให้บริการจด

ทะเบียนจัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้า ค าขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการ

รับแจ้งเอกสารงบการเงินประจ าปีของนิติบุคคลดังกล่าว หนังสือชี้แจงการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นทั้งหน้าที่และภาระในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว 

จะต้องเสียทั้งเวลาและสิ้นเปลืองเงินงบประมาณในการบริหารการจัดเก็บเป็นจ านวนมาก ผู้ขอรับการประเมิน

ในฐานะประธานคณะท างานฯ ได้ศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 ได้ให้

อ านาจไว้ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 12 มาตรา 12/1 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจ

ก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ แย้ง

กับบทบัญญัติในมาตรานี้ จึงไดย้กร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ขึ้น เพ่ือรองรับ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับตามกฎหมาย 

โดยคืนเอกสารการจดทะเบียนให้กับผู้ขอจดทะเบียน และการรับแจ้งเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526   

  ระเบียบดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องภายใต้บังคับของระเบียบนี้ได้ทราบและถือปฏิบัติ จะส่งผลให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจค้นเอกสารข้อมูลทางทะเบียนให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจทางหน้าจอคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนด้วยความเที่ยงตรง(Accuracy) ทันต่อความต้องการใช้งาน 
(Timeliness)ความสมบูรณ์ ( Completeness ) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance ) และ
ตรวจสอบได้ ( Verifiability ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะลดภาระในการจัดเก็บรักษาเอกสารกระดาษได้ ปีละ



ประมาณ 11.2 ล้านแผ่น คิดเป็นน้ าหนัก 22.4 ตัน ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการ
เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร และจัดซื้อตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มทะเบียน ประหยัดเงินงบประมาณและการบริหาร
จัดการปีละประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท และรองรับระบบการจดทะเบียนธุรกิจ ( e-register ) และระบบการ
รับงบดุลประจ าปี ( e-filing ) ของประเทศมีความทันสมัยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
ปลายปี 2558 
 
      -------------------------- 



                                                     ค ำน ำ 
                  ผลงานทางวิชาการ (ผลงานหมายเลข 1) เรื่อง ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2557 เป็นผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินได้น าเสนอ เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือด ารงต าแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ 
ต าแหน่งเลขท่ี 5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                  สืบเนื่องมาจากผู้ขอรับการประเมินเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  งานที่ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทหลายคณะ เช่น คณะท างานทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท คณะท างานพิจารณาทบทวนร่างระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2554 เป็นต้น โดยเฉพาะการยกร่างระเบียบหรือทบทวนระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆของกรม จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะท างานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ใน
การดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สืบเนื่องจากธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับผิดชอบ 9  ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า 

พ.ศ.2509 และพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ งบการเงินประจ าปี และ
เอกสารทุกชนิดต่อนายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวเป็นจ านวนมากประมาณปีละ 11,200,000 แผ่น คิดเป็น
น้ าหนัก 22.4 ตันต่อปี โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้เป็นต้น
มา ผู้ขอรับการประเมินไดศ้ึกษา วิเคราะห์ และเห็นว่าอาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวในการยกร่างระเบียบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสาร
กระดาษให้อยู่ในรูปของของอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าได้มีการน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็น
เอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นการท้าทายต่อการบริหารการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยราชการหน่วยแรกของประเทศ  

                     ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยราชการ
และภาคเอกชนในการบริหารการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารต้นฉบับ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสาร ตรวจค้นเรียกใช้เอกสาร และการให้บริการแก่ประชาชนจะได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า โปร่งใสตรวจสอบได้        
                                                                             สยาม  ลิขิตพงศธร 
             กรกฎาคม 2557 
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1.ขอบเขตของงาน 

1.1 สภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสาร   

      1.1.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจโดยตรง

ตั้งแต่การบริการจัดตั้งธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข็งขันได้ และ

การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ เพ่ือจัดระเบียบให้เอ้ือประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็น

ส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพสะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยการมี

การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย ภายใต้บทบาท

ภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

                  (1) ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ   

                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยน าเทคโนโลยีมาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การ

เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงาน การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล และการเพ่ิมช่องการ

ให้บริการเชิงรุก โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศง่ายต่อ

การประกอบธุรกิจ 

                 (2) ด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  

                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพ ส่งเสริมธุรกิจให้มี

มาตรฐานคุณภาพตลอดจนสร้างโอกาสทางการ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของธุรกิจไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                (3) ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกฎหมาย

กับการประกอบธุรกิจในความรับผิดชอบ 9 ฉบับ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการตรวจสอบและก ากับ

ดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ประท าความผิด  



๒ 

 

ภารกิจทั้ง 3 ด้านนั้น มีภารกิจด้านการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ เป็นภารกิจให้บริการจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด และการตรวจ คัดและให้การรับรองเอกสาร ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท จะมีความส าคัญเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียน

ทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะต้องจัดเก็บเอกสารเป็นจ านวนมากไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด 

และให้ค ารับรองตามมาตรา ๑๐๒๐๑  แต่เดิมในการจัดเก็บเอกสารของนายทะเบียนเป็นกระดาษ (Hardcopy) 

รวมเป็นแฟ้มทะเบียนแต่ละนิติบุคคล และจัดเก็บเป็นไมโครฟิล์มส ารองไว้เผื่อกรณีเอกสารสูญหาย เมื่อมีการ

จัดเก็บเอกสารอยู่ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้หา รือส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนางบดุลที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๓๙๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๙๙๓ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมการของบริษัทส่งต่อนายทะเบียน

เป็นเอกสารที่นายทะเบียนจ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด และให้ค ารับรองตามมาตรา ๑๐๒๐ 

หรือไม่  และเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาตามมาตรา ๑๐๒๐ มีความหมายอย่างไร  และนายทะเบียนมี

อ านาจก าหนดเอกสารที่จะจัดเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด และให้ค ารับรองได้หรือไม่  และ

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือ เรื่องเสร็จที่ 188/2530 

                 ประเด็นแรก ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนางบดุลที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๓๙ วรรคสองและมาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมการของบริษัทส่งต่อนายทะเบียน เป็น

เอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด และให้ค ารับรองตามมาตรา ๑๐๒๐ หรือไม่ 

นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่าบุคคลทุกคนเมื่อได้เสีย

ค่าธรรมเนียมตามก าหนดในกฎข้อบังคับ     ของเสนาบดีเจ้ากระทรวงแล้ว ชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนาย

                                                           
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลักษณะ 22 ว่าด้วย หุ้นส่วนและบริษัท 
๑ มาตรา ๑๐๒๐ บุคคลทุกคนเม่ือได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้วชอบที่จะตรวจเอกสารซ่ึงนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือ
จะขอให้คัดส าเนาหรอืเนื้อความในเอกสารฉบับใดๆ พร้อมด้วยค ารับรองว่าถกูตอ้งมอบให้ก็ได้ 

ผู้มีส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัใดๆ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ชอบที่จะขอให้นายทะเบยีนท า
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทนั้นใหก้็ได้ 
๒ มาตรา ๑๑๓๙ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเริม่แต่วันจดทะเบยีนบริษัทนั้นให้รักษาไว้ ณ ส านักงานของบริษัทแห่งที่ได้จดทะเบียนไว ้สมุดทะเบียนนี้ให้
เปิดให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาท าการโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอยา่งใด แต่กรรมการจะจ ากัดเวลาลงไว้อยา่งไรพอสมควรก็
ได้ หากไม่น้อยกวา่วันละสองชั่วโมง 

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนาบัญชีรายชือ่ผู้ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดในเวลาที่ประชุม และรายชือ่ผู้ที่ขาดจากเป็นผู้ถือ
หุ้นจ าเดิมแต่วันประชุมสามัญคร้ังที่แล้วมานั้น ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง และมิให้ช้ากวา่วันที่สิบสี่นับแต่การประชุมสามัญบัญชีรายชื่อนี้
ให้มีรายการบรรดาที่ระบุไว้ในมาตราก่อนนั้นทุกประการ 
๓ มาตรา ๑๑๙๙ บุคคลใดประสงค์จะได้ส าเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใดๆ ก็ชอบทีจ่ะซ้ือเอาได้โดยราคาไม่เกินฉบับละยี่สิบบาท 

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบยีนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่ง 
นับแต่วันซ่ึงงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ 



๓ 

 

ทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้นายทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด 

ๆ ให้ก็ได้ หรือจะขอให้คัดส าเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้ 

                 บทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป จึงมีผลใช้

บังคับกับบทบัญญัติทั้งหมดในลักษณะดังกล่าว  ปัญหาว่าเอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ตามมาตรา 

๑๐๒๐ ได้แก่เอกสารประเภทใดบ้างนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ มิได้บัญญัติไว้

โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า  เอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้นั้น

หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน และเอกสารที่กฎหมายบัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่งต่อนาย

ทะเบียน  ส าหรับเอกสารที่กฎหมายบัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่งต่อนายทะเบียนนั้นประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ ได้บัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่งเอกสารต่าง ๆ ต่อนายทะเบียนไว้หลาย

กรณี  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนางบดุลก็เป็นเอกสารที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

๑๑๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมการมีหน้าที่ส่งให้แก่นายทะเบียนด้วย  ดังนั้น 

ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนางบดุลนั้นจึงเป็นเอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไป

ตรวจหรือขอให้คัดส าเนาพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ตามมาตรา ๑๐๒๐ 

                     ประเด็นที่สอง เอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาตามมาตรา ๑๐๒๐ มีความหมายอย่างไร และ

นายทะเบียนมีอ านาจก าหนดเอกสารที่จะเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ ขอคัดส าเนา และให้ค ารับรองได้

หรือไม่ นั้น เห็นว่าเอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๑๐๒๐ หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการ

จดทะเบียนและเอกสารที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ บัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่ง

ต่อนายทะเบียน ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในปัญหาประการที่หนึ่งส่วนปัญหาว่า นายทะเบียนมีอ านาจก าหนด

เอกสารที่จะเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจคัด และให้ค ารับรองได้หรือไม่ นั้น   เห็นว่า  ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ๒๒ ไม่ได้บัญญัติให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนดเอกสารที่จะเก็บรักษาไว้ให้

บุคคลทั่วไปตรวจ หรือขอให้คัดส าเนาพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ตามมาตรา ๑๐๒๐ ได้  นาย

ทะเบียนจึงก าหนดเอกสารดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้  

   ( เอกสารหมายเลข 1 ) 

     ในปี 2544 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ โดย 

น าระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเป็นภาพแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลระบบอิมเมจ ( Image) 

และการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านทางคอมพิวเตอร์ระบบซันไฟล์ (Sunfire) เพ่ือให้การบริการจด

ทะเบียนในการตรวจสอบข้อมูลผ่านทางหน้าจอระบบอิมเมจ ( Image) โดยไม่ต้องเบิกแฟ้มทะเบียน 

(Hardcopy) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน และการให้บริการข้อมูลธุรกิจ หนังสือรับรองนิติบุคคล แก่



๔ 

 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านทางระบบซันไฟล์ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ลดขั้นตอนและบริการ  แต่ด้วยข้อจ ากัด

ทางด้านข้อกฎหมายจึงมีความจ าเป็นต้องการจัดเก็บเอกสาร (Hardcopy) ควบคู่ขนานกับระบบการจัดเก็บ

เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามมาตรา 1020 จึงเป็นเหตุให้เอกสารการจด

ทะเบียนทุกชนิดที่ส่งต่อนายทะเบียน ตั้งแต่จัดตั้งหอทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นต้นมาจนถึงปี 2548  

มีการจัดเก็บเอกสารทะเบียนเป็นจ านวนมหาศาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการ

เอกสารดังกล่าวด้วยการเช่าสถานที่ (โกดัง)จัดเก็บเอกสาร เสียค่าใช้จ่ายเช่ าสถานที่จัดเก็บเอกสาร ผูกพันเงิน

งบประมาณทุกปี จึงขอหารือการท าลายเอกสารต้นฉบับทางทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก

ครั้ง ว่าเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะท าลายต้นฉบับได้หรือไม่ โดยให้

ประชาชนตรวจดู ขอคัดส าเนา และให้ค ารับรองเป็นเอกสารมหาชน ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น แต่ได้รับ

แจ้งว่า ตามกฎหมายประสงค์ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลภายนอกมีโอกาสกว้างขวางในการ

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่แท้จริง  ประกอบกับการท าลายเอกสารต้นฉบับนั้นไม่มีกฎหมาย

ฉบับใดใหอ้ านาจแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้เป็นการเฉพาะ และเอกสารที่จัดเก็บไว้ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ก็ยังไม่มีกฎหมายก าหนดรับรองสถานะให้มีฐานะเทียบเท่าเอกสารต้นฉบับแต่อย่างใด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าจึงไม่สามารถท าลายต้นฉบับเอกสารดังกล่าวได้ ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 163/2548 

 ( เอกสารหมายเลข 2 ) 

                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังต้องจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนสะสมมา

เป็นจ านวนมหาศาล จนถึงปี 2552 จึงได้หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งว่าจะสามารถท าลาย

เอกสารคู่ฉบับที่ก าหนดให้ยื่นพร้อมเอกสารต้นฉบับในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้หรือไม่ อย่างไร

นั้น ในการจัดเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไว้ที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใน

ท้องที่ที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจดทะเบียนนั้น บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจเอกสารหรือจะขอให้คัดส าเนา

หรือเนื้อความในเอกสารพร้อมค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ได้ นอกจากนั้น เอกสารคู่ฉบับที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าได้เก็บรักษาให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ และเป็นการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมาย

ต้องการที่บุคคลทั่วไปยังสามารถที่จะขอตรวจเอกสารหรือจะขอให้คัดส าเนาหรือเนื้อความในเอกสารพร้อมค า

รับรองว่าถูกต้องมอบให้ได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถท าลายเอกสารคู่ฉบับ

ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดังกล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ด าเนินการท าลายเอกสารคู่ฉบับค าขอจดทะเบียน

ตามที่ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.
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2538 ได้ก าหนดให้นิติบุคคลที่ยื่นค าขอจดทะเบียนในส่วนภูมิภาคยื่นจ านวน 2 ชุด(ต้นฉบับ 1 ชุด คู่ฉบับ 1 

ชุด) ต้นฉบับให้เก็บไว้ที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่ และ

ให้จัดส่งค าขอคู่ฉบับไปเก็บไว้ที่กรม และต่อมาจึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ให้นิติบุคคลที่ยื่นค าขอจดทะเบียน

ในส่วนภูมิภาคยื่นเพียง 1 ชุด ส่งผลให้เอกสารทางทะเบียนที่กรมจัดเก็บลดปริมาณลงได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมี

ปริมาณเอกสารที่จัดเก็บเป็นจ านวนมากเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  ตามสัดส่วนที่นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในแต่ละปี 

จ านวนสถิติการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีก็จะแปรผันเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน ตามบันทึกเรื่อง

เสร็จที่ 455/2552 

( เอกสารหมายเลข 3 ) 

1.1.2 ปัจจุบันการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีศูนย์

ให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และรับงบดุลประจ าปี รวมทั้งสิ้น 87 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ให้บริการใน

ส่วนภูมิภาค ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 ศูนย์ และสาขาจังหวัด 4 ศูนย์ (พัทยา หัวหิน เกาะสมุย 

และแม่สอด) ศูนย์ให้บริการในส่วนกลาง ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 -6 จ านวน 6 ศูนย์ (ปิ่นเกล้า 

พหลโยธิน รัชดา สุรศักดิ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ) และส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  1 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์จะ

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ รับงบดุลประจ าปี และรับเอกสารทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนเป็นจ านวนมากจาก

สถิติการให้บริการการที่ผ่านมาสามปีย้อนหลัง 

สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลปี 2554 - 2556 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 หมายเหตุ 

จดทะเบียนจัดตั้ง        55,399        63,845         67,302   

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง      111,796     126,693      137,707   

จดทะเบียนเลิก        14,078       16,936        17,435  

นิติบุคคลส่งงบดุลระจ าปี      400,364     418,613        68,291  ปีงบการเงิน 

นิติบุคคลคงอยู่      560,300     528,757      551,919  

ที่มา : ส านักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูล ณ เมษายน 2557   

( เอกสารหมายเลข 4 ) 

           จากสถิติการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งแต่จัดตั้งหอทะเบียนในปี 2466 จนถึงปัจจุบัน 

ครบ 111 ปี มีนิติบุคคล จ านวน 1,100,000 ราย (จัดเก็บเป็นภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 100,000,000 
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ภาพ) ในจ านวนนิติบุคลดังกล่าวมีการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชี ล้มละลาย และร้าง จะคงเหลือ

อยู่ที่มีการเคลื่อนไหว (Active) ประมาณ 550,000 ราย  จะมีการส่งงบดุลประจ าปีประมาณ 450,000 

ราย คิดเป็นร้อยละ 81 ของนิติบุคคลที่มีการเคลื่อนไหว (Active)  และในแต่ละปีมีการจดทะเบียนจัดตั้ง 

นิติบุคคลประมาณปีละ 66,000 ค าขอ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลประมาณปีละ 137,000  

ค าขอ และเลิกประมาณปีละ 17,000 ค าขอ รวมกับงบดุลประจ าปีที่นิติบุคคลส่งให้นายทะเบียนอีกประมาณ 

400,000 ราย ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีเอกสารจดทะเบียนและเอกสารทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนที่กรม

พัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องจัดเก็บ ค าขอจดทะเบียนทุกชนิด จ านวน 220,000 ค าขอต่อปี  หนึ่งค าขอจะมี

เอกสารเฉลี่ยประมาณ 10 แผ่น รวมจัดเก็บเอกสารจดทะเบียนต่อปีประมาณ 2,200,000 แผ่น และงบดุล

ประจ าปี จ านวน 450,000 รายต่อปี หนึ่งรายจะมีเอกสารเฉลี่ย 20 แผ่น รวมจัดเก็บเอกสารจดทะเบียนต่อ

ปีประมาณ 9,000,000 แผ่น  รวมเป็นเอกสารทั้งสิ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จะต้องจัดเก็บรวม 

11,200,000 แผ่นต่อปี คิดเป็นน ้าหนักได้ 22.4 ตันต่อปี จากสูตรค้านวณ กระดาษเอสี่ขนาด 80 แกรม

หนึ่งรีม มี 500 แผ่น มีน ้าหนักเท่ากับ 1 กิโลกรัม (สูตรการหาน ้าหนักกระดาษ เป็น กิโลกรัมต่อ 1 รีม ( 

500 แผ่น) กระดาษ 80 กรัม/ตารางเมตร คือ ความกว้าง 1 เมตร x ความยาว 1 เมตร ชั่งน้ าหนักได้ 80 

กรัม น้ าหนัก (กรัม) = ความยาว (เมตร) x ความกว้าง (เมตร) x น้ าหนักพ้ืนฐาน (กรัม/ตารางเมตร) แปลง

หน่วยจากเมตรเป็นนิ้ว 1 เมตร = 39.37 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว = 1/39.37 เมตร)  

( เอกสารหมายเลข 5 ) 

   หากพิจารณาจ านวนเอกสารที่จัดเก็บแล้วเป็นภาระในการบริหารจัดการเก็บเอกสาร

ดังกล่าว แต่ก็ด้วยบทบาทและหน้าที่ของกรม ยังจ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บเอกสารต่อไป จะปฏิเสธการจัดเอกสาร

ดังกล่าวไม่ได้เลยด้วยข้อกฎหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

1.2 เหตุผลความจ้าเป็นในการยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

จัดท้าหรือดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ..........  

1.2.1 การประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 

2556 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กล่าวถึงการบริหารการจัดเก็บเอกสารตามภารกิจและอ านาจหน้าที่

ของกรมแล้วเห็นว่านับวันจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี (จากสถิติการจดทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตามข้อ 

1.1.2) จึงมอบหมายให้นายสยาม  ลิขิตพงศธร ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะผู้อ านวยการส านักธรรมาภิบาล  

ธุรกิจ ศึกษาหาแนวทางการบริหารการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

เพ่ือลดการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม โดยน าเทคโนโลยีมาเป็น
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เครื่องมือในการจัดเก็บเอกสาร ทั้งนี้ อาจมีความจ าเป็นต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และออก

ระเบียบกรมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นเพ่ิมเติม เห็นด้วยกับแนวทางการ

ด าเนินการดังกล่าว โดยอาจจะพิจารณาใช้แนวทางการส่งคืนเอกสารงบการเงินประจ าปีให้นิติบุคคลเป็นผู้

จัดเก็บเอง  

มติที่ประชุม รับทราบและให้ส านักที่มีหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับในการจัดเก็บเอกสารให้ความร่วมมือ 

พร้อมทั้งให้รายงานผลความคืบหน้าผลการด าเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือนจนกว่าการด าเนินการจะ

เสร็จสิ้น 

( เอกสารหมายเลข 6 ) 

       1.2.2 ต่อมาการประชุมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งที่ 12/2556 วันอังคารที่ 17 

ธันวาคม 2556 ผู้ขอรับการประเมินได้รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติ

บุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมต่อที่ประชุมว่า ได้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสารแล้ว

เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551  และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือ

แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553  ให้อ านาจกรมซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่

กฎหมายต้องการแล้ว อาจก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ

นั้นได ้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้  

มติที่ประชุม มอบให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นประธานคณะท างานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของ

นิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วยตัวแทนส านักที่มีหน้าที่และมีความ

เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสาร และหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ ส านักบริหารกลาง เป็นเลขาคณะท างาน โดยให้

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน (เดือนมิถุนายน 2557)  

( เอกสารหมายเลข 7 ) 

1.3 หลักการและเหตุผลการยกร่างระเบียบ 

1.3.1 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนวนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง

การเข้าถึงข้อมูลในการเรียกใช้เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการจัดเก็บเอกสารกระดาษและ

ประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดเก็บเอกสารได้ประมาณปีละหนึ่งร้อยล้านบาท  



๘ 

 

    ( เอกสารหมายเลข 8 )  

1.3.2 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารการจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้า การขออนุญาต

หรือการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และเอกสารรับแจ้งส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชี

รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดเก็บเป็นเอกสารต้นฉบับทางอิเล็กทรอนิกส์            

1.4 การด้าเนินการยกร่างระเบียบ 

     1.4.1 จัดตั้งคณะท างานยกร่างระเบียบ 

                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือพิจารณายกร่างระเบียบการจัดท าข้อมูลให้

อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีค าสั่งที่ ก 195/2556  ลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2556 แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของ

กรมฯเพ่ือศึกษาวิธีการจัดเก็บเอกสารโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการ โดยคณะท างานดังกล่าว

ประกอบด้วย  นิติกรเชี่ยวชาญเป็นประธาน และผู้แทนส านักที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

ส านักทะเบียนธุรกิจ  ส านักข้อมูลธุรกิจ  ส านักธุรกิจการค้าภูมิภาค  ส านักกฎหมาย  ส านักบริหารการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักบริหารคลัง  ส านักธรรมาธิบาลธุรกิจ และ

ส านักบริหารกลางร่วมเป็นคณะท างานฯ  โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแล

รักษาของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า   โดยจัด เ ก็บทาง อิ เล็กทรอนิกส์ รวมทั้ งการส่ งคืน เอกสารให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บเอกสารเองหรือการท าลายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

(2) บริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าฯให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

(3) มีอ านาจในการเชิญข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา

ให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะท างานฯ 

(4) ให้คณะท างานฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 17

มิถุนายน 2557 

( เอกสารหมายเลข 9 ) 

1.4.2 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 



๙ 

 

                 (1) ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสารแล้ว

เห็นว่า มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๖ มาใช้บังคับกับเอกสาร

                                                           
พระราชบัญญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
๔
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้น าเสนอหรือเก็บรักษาขอ้ความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบบั ถ้าได้น าเสนอหรือเก็บ

รักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแลว้ 
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถกูต้องของขอ้ความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 
(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้ 
ความถูกต้องของขอ้ความตาม (๑) ให้พจิารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึก

เพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซ่ึงไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อความนั้น 

ในการวินิจฉยัความน่าเช่ือถือของวธิีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิเคราะห์ถึงพฤตกิารณ์ที่เกี่ยวข้องทัง้ปวง รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น 

ในกรณีที่มีการท าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งส าหรับใชอ้้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ หากสิ่งพิมพ์
ออกนั้นมีข้อความถกูต้องครบถ้วนตรงกบัข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหนว่ยงานที่มีอ านาจตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดแลว้ ให้ถือวา่สิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้ 
๕
 มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือ

คดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ 
ในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานวา่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถอืได้หรือไม่เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือ

วิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ลักษณะหรือวิธกีารเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธกีารที่ใช้ในการระบหุรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิง่พิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
๖
 มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เกบ็รักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือวา่ได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามทีก่ฎหมายตอ้งการแลว้ 
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์นั้นสามารถเขา้ถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
(๒) ได้เก็บรักษาขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ใน

รูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถกูต้องได้ และ 
(๓) ได้เก็บรักษาขอ้ความสว่นที่ระบุถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง และปลายทางของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับ

ข้อความดังกล่าว ถ้าม ี
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ 
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรกัษา

เอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี ้
 
 
 
 
 

 
 



๑๐ 

 

หรือข้อความที่ได้มีการจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม หมายความว่า การจัดท าหรือ

แปลงเอกสารและข้อความต้นฉบับที่เป็นกระดาษ (Hardcopy) ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว ให้ถือว่าได้มีการน้าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสาร

ต้นฉบับตามกฎหมายแล้วตามมาตรา 10  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น

พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่า

เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 11 โดยที่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา  ๑๐ ในกรณีที่กฎหมาย

ก าหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ให้ถือว่า

ได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว 

                            ๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่

เปลี่ยนแปลง 

                            ๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง 

หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏ

อย่างถูกต้องได้ และ 

                            ๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามีความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ

ข้อความที่ใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือ

ข้อความใด อาจก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

  (2) บทบัญญัติมาตรา ๑๒/๑๗ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2551 หลังจากที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือเมื่อปี 

2548 นายทะเบียนจะท าลายเอกสารทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ 

                                                                                                                                                                                     
พระราชบัญญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
๗
 มาตรา ๑๒/๑ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับเอกสารหรือขอ้ความที่ได้มีการจัดท าหรือแปลงให้อยู่ใน

รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกลา่วดว้ยโดยอนุโลม 
การจัดท าหรอืแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่

คณะกรรมการก าหนด 
 



๑๑ 

 

ดังนั้น เมื่อการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความ (Hardcopy) ในภายหลังให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ให้ถือว่าได้มีการน้าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมาย

แล้วตามมาตรา 10  

     ( เอกสารหมายเลข 10 ) 

               (3) ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะประธานคณะท างาน ได้ประชุมคณะท างานบริหารจัดการ

เอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้ก าหนดกรอบ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557  และ

ให้รายงานผลความคืบหน้าในที่ประชุมคณะผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้ความส าคัญในเรื่องนี้โดยก าชับให้คณะท างานยกร่างระเบียบฯในเบื้องต้นก่อน แล้วจะให้ผู้บริหารประชุม

ร่วมกับคณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างระเบียบด้วย  

1.4.3 ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท้าหรือดัดแปลงเอกสาร

และข้อความให้อยูใ่นรูปอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ..........  

           ผู้ขอรับการประเมินได้ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าหรือ

ดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ......น าเสนอให้คณะท างานพิจารณาปรับแก้ไข 

และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะท างานร่วมกับอธิบดีและผู้บริหารกรม  และที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขระเบียบฯ 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

(ร่าง) 

ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. .......... 

                           ------------------------------ 

โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้รูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารการรับส่งและ 

ข้อมูลตลอดจนการท าธุรกรรมปรับเปลี่ยนไป เป็นรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นรวมถึงเอกสาร

หรือข้อความที่ไดม้ีการจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปข้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง   และโดยที่กฎหมายว่า

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ก าหนดให้การจัดท า  หรือแปลงเอกสาร   และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด  

         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 วรรคสาม และมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ .........................เป็นต้นไป  

               บรรดาค าสั่ง ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน                                                         

                    ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

                    “การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”หมายความ

ว่า การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความการจดทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า และเอกสารธุรการ (Back Office) 

                    “ผู้จัดท าหรือแปลง “หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้จัดท าหรือแปลงเอกสารหรือข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 



๑๓ 

 

                    “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ให้ตรวจสอบการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

                    “เอกสาร” หมายความว่า เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ เอกสารการขออนุญาต งบการเงิน 

ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เอกสารรับจดแจ้ง หนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น และเอกสารธุรการ (Back Office) ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

          “ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร 

ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ

ข้อความที่ได้สร้าง 

          “เมตาดาตา”(Metadata) หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลอ่ืน     

  ข้อ 4 การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553                                                                                                        

                  ข้อ 5 เอกสารหรือข้อความที่จัดเก็บด้วยการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป

ของข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้  มี 3 ประเภท คือ   

                  (1) เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และการอนุญาต               

    (2) เอกสารรับจดแจ้งจากผู้ประกอบธุรกิจ 

(3) เอกสารธุรการ (Back Office)  

   ข้อ 6 เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และการขออนุญาต    เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน

หรืออนุญาตแล้วแต่กรณี  ให้ผู้จัดท าหรือแปลงบันทึกข้อมูลและภาพค าขอจดทะเบียนธุรกิจ หรือการอนุญาต 

ด้วยวิธีการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และก ากับอธิบายข้อมูล 

(Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็น

หลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการบักทึกเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลงให้

ถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้องและส่งคืนผู้ยื่น ตามข้อก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้  

                   เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และการอนุญาต ให้ผู้ตรวจสอบประทับข้อความ “เอกสาร

นี้ ไม่สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ในรูปของ



๑๔ 

 

ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ”และลงชื่อ

ก ากับ  

           ในกรณีเอกสารการจดทะเบียน และการอนุญาตท่ีจัดเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ

แล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง

เจ้าของข้อมูลจัดส่งเอกสารและข้อความการจดทะเบียนหรือการอนุญาตที่เก็บรักษาไว้  ยื่นต่อผู้ตรวจสอบเพ่ือ

ด าเนินการตามวรรคแรก 

  ข้อ 7 เอกสารรับจดแจ้งจากผู้ประกอบธุรกิจ  เช่น ส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ

หุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้จัดท าหรือแปลงบันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าว ด้วยวิธีการจัดท าหรือแปลง

เอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และก ากับอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่แสดง

สาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้

ตรวจสอบ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการบักทึกเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลงถูกต้องครบถ้วน 

ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้องและส่งคืนผู้ยื่น  ตามข้อก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้                       

เอกสารรับจดแจ้งตามวรรคแรก ให้ผู้ตรวจสอบประทับข้อความ    “เอกสารนี้ไม่สามารถใช้ 

อ้างอิงตามกฎหมายได้  เนื่องจากได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แล้ว  ทั้งนี้  จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีท่ีประสงค์จะตรวจ 

สอบ”และลงชื่อก ากับ          

  ข้อ 8 เอกสารธุรการ (Back Office) ให้ผู้จัดท าหรือแปลงบันทึกเอกสารและข้อความหนังสือ

และเอกสารประกอบ ด้วยวิธีการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

และก ากับอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการบักทึกเอกสารและข้อความ

ที่จัดท าหรือแปลงถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้องและให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับดังกล่าว เพ่ือ

ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2548 ตามข้อก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้  

  ข้อ 9 การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการก าหนด

มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างน้อย

ต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) การระบุตัวตน (Indentification) 
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(2) การยืนยันตัวตน (Authentication) 

(3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) 

(4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า (Accountability) 

                    ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดท าหรือแปลงได้ด า เนินการ

โดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบด าเนินงาน

จัดท าหรือแปลง และผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้  

ข้อ 10 การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น  

ให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและข้อความเดิม 

   ข้อ 11 การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ า ตามข้อก าหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 

ฉบับที่ 1 ว่าด้วยข้อก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์                          

                        ข้อ 12 บรรดาเอกสารหรือข้อความที่ได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนวันที่ระเบียบนี้

ใช้บังคับ ให้ส านักที่อธิบดีมอบหมายด าเนินการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีกระบวนการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บรักษาไว้เพ่ือบริหารจัดการต่อไป  

  เอกสารหรือข้อความที่กรมพัฒนาธุรกิจจัดเก็บไว้ตามวรรคแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง

ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้ด าเนินการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ในรูปข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน......................นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   

                    ประกาศ  ณ  วันที่....................................      

                 ที่ประชุม   ให้ปรับเปลี่ยนชื่อร่างระเบียบเป็น “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

......... เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 

(1) ให้ปรับบทน าย่อหน้าแรก  โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ. 2553  และมอบให้ผู้เชี่ยวชาญสยาม ผู้อ านวยการส านักข้อมูลธุรกิจ   ผู้อ านวยการ

ส านักกฎหมาย  และ  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาร่วมกัน 

(2)  ส าหรับการอาศัยอ านาจที่จะออกระเบียบฯ  ให้น ามาตรา  12 วรรคสาม 

มาตรา 12/1 และผู้อ านวยการส านักกฎหมายได้เพ่ิมมาตรา  35๘  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544  ดังนี้ 

                   มาตรา 12 วรรคสาม “หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด 

อาจก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี”้ 

                  มาตรา 12/1 “ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 10  มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บังคับกับ

เอกสารหรือข้อความที่ได้การจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังดัวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

         การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

         มาตรา 35  ค าขอ การอนุญาต  การจดทะเบียน  ค าสั่งปกครอง  การช าระเงิน  การประกาศ  

หรือการด าเนินการใด ๆ   ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ   ถ้าได้กระท าในรูปของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้

บังคับ และให้ถือว่ามีผล  โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด  ทั้งนี้  ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องกระท าหรืองดเว้น

กระท าการใด ๆ  หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้… 

                                                           
พระราชบัญญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

 

๘
 มาตรา ๓๕ ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศ หรือการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับ

หน่วยงานของรัฐหรือโดยหนว่ยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวธิีการทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา ให้
น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถอืว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น
ก าหนด ทั้งนี ้ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าการใดๆ หรือให้หนว่ยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได ้

ในการออกพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้น าบทบัญญัติใน
หมวด ๓ และบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า  การน ามาตรา 12 วรรคสาม มาตรา  12/1  และมาตรา 35 ของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มา

บังคับใช้เพียงพอต่อการออกร่างระเบียบของกรมฉบับนี้หรือไม่  ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ต้องการให้จัดเก็บเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งให้ถือว่าเป็นเอกสารต้นฉบับ และเอกสารต้นฉบับที่เป็นกระดาษก็เป็นเอกสารต้นฉบับ

เช่นกัน   โดยที่เอกสารที่กรมรับไว้ถือว่าเป็นเอกสารทางราชการต้องเก็บรักษาตลอดไป  และเอกสารที่อยู่ใน

ความครอบครองของกรมจะให้ธุรกิจเก็บรักษาได้หรือไม่  ขอให้คณะท างานฯ ได้ค้นข้อกฎหมายอ่ืน

ประกอบด้วย     

(3) ข้อ 3.ในระเบียบนี้  ให้ตัดข้อความ “การบริหารจัดการ”  หมายถึง ... ออกให้แก้ไข  “ผู้มี 

หน้าที่จัดท าหรือแปลง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือบุคลอ่ืน ซึ่งจะต้องได้รับมอบหมาย

จากผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  และให้แก้ไข  “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า  ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ

กองหรือเทียบเท่าให้เป็น ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่าน

การจัดท าหรือแปลงและรับรองกระบวนการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ข้อ 4.ให้แก้ไขคณะท างานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแล 

รักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบด้วยรองอธิบดีที่ก ากับดูแลด้านกฎหมายเป็นประธานคณะท างาน 

ผู้อ านวยการส านักข้อมูลธุรกิจ  ส านักทะเบียนธุรกิจ  ส านักกฎหมาย  ส านักบริหารคลัง  ส านักบริหารการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ส านักธุรกิจการค้าภูมิภาค  ส านักธรรมาภิบาลธุรกิจ  ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นคณะท างาน  นิติกรเชี่ยวชาญ เป็นเลขานุการคณะท างาน  นิติกรช านาญการพิเศษ  ส านัก

กฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ  ส านักบริหารกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

  (6)  ข้อ 5. ให้แก้ไข (1) เป็น เอกสารจดทะเบียน ได้แก่  เอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

บริษัท สมาคมการค้า หอการค้า และเอกสารการขออนุญาตหรือการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว 

(7)  ข้อ 6. ให้เพิ่มเติมค า  เมตาดาตา  หน้า  (Metadata)  เป็น  “...ก ากับอธิบายข้อมูล 

เมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ... 

(8)  ข้อ 7. ให้เพ่ิมเตมิค า  เมตาดาตา  หน้า  (Metadata)  เป็น  “...ก ากับอธิบายข้อมูล 

เมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ...   

(9) ให้น าข้อ 6.และข้อ 7.ยุบรวมกัน ให้ส านักทะเบียนธุรกิจและส านักข้อมูลธุรกิจจัดท า 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติรวมเป็นฉบับเดียวกัน 

  (10) ข้อ 8.ให้แก้ไขเป็นข้อ 7.และเพ่ิมเติมค าว่า เมตาดาตา ตรง “ก ากับอธิบายข้อมูลเมตา

ดาตา  (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ 

  (11)  ข้อ 9. ให้แก้ไขเป็นข้อ 8.   

(12)  ข้อ 10.ให้แก้ไขเป็นข้อ 9. การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ า  ตามข้อก าหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2553   ฉบับที่  1  ว่าด้วย ข้อก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดท าหรื อแปลงเอกสารและ

ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

                 มติที่ประชุมฯ   

                 (1) มอบให้ นายสยาม  ลิขิตพงศธร ประธานคณะท างานฯปรับแก้ไขร่างระเบียบกรมตามมติที่

ประชุมที่ได้ปรับแก้ไข 

                 (2) ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนธุรกิจและผู้อ านวยการข้อมูลธุรกิจร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและน ามาแนบท้ายระเบียบกรมฯ  

                 (3) ให้ส่งร่างระเบียบฯและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ด าเนินการเสร็จแล้วตาม (1) และ (2)  ให้

ส านักกฎหมายด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                 (4) ให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศทบทวนข้อก าหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐ านด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอเวลาในการพัฒนาระบบ ประมาณ  2  เดือน และทดสอบระบบ  1  เดือน  รวม 3  เดือน  อธิบดีขอให้

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และเริ่มใช้ปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 

                 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะประธานคณะท างานฯ ได้ด าเนินการปรับแก้ร่างระเบียบฯและขอ

ความเห็นชอบระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของกระบวนการ เพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นชอบและลงนามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 5 

มิถุนายน 2557 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  

                                                ( เอกสารหมายเลข 11 ) 
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ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                         พ.ศ. 2557 

                                  ------------------ 

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดท า ดัดแปลงและจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบของกรมไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดบางอย่างเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความในรูป

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าได้มีการจัดเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 วรรคสาม มาตรา 12/1 และมาตรา 35 แห่งพระราช 

บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551อธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน 

การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  “การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความ

ว่า การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาตหรือการขอหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน 

หนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเอกสาร

หนังสือราชการอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 
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“ผู้จัดท าหรือแปลง” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมาย  

  “ผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลอ่ืนที่ได้ 

รับมอบหมายจากผู้จัดท าหรือแปลงให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ ในรูปแบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  

“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดท าหรือแปลง ให้เป็นผู้มี 

หน้าที่ 

(1) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการ  

จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความหมาย

หรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม  

(2) ตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการด าเนินการ คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลเล็กทรอนิกส์

ที่ผ่านการจัดท าหรือแปลง และที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้จัดท าหรือแปลง 

(3) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้อความบรรยายสาระส าคัญของเอกสารและข้อความ ซึ่งต้องครอบคลุมให้สามารถสืบค้น

เอกสารและข้อความนั้นได้ถูกต้อง 

“เอกสาร” หมายความว่า เอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาตหรือการ

ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจง

การจดทะเบียน หนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และเอกสารหนังสือราชการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร 

ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

“เมตาดาตา”(Metadata) หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลอ่ืน  

ข้อ 4 ให้มีคณะท างานคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 

จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  โดยองค์ประกอบและอ านาจ

หน้าที่ของคณะท างานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด   
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  ข้อ 5 เอกสารหรือข้อความที่จะต้องจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้  มี 3 ประเภท คือ      

(1) เอกสารจดทะเบียน  ได้แก่  เอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้าง 

หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้าและเอกสารการขออนุญาตหรือการ

ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

  (2) เอกสารรับแจ้ง  ได้แก่ ส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการ 

จดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(3) เอกสารหนังสือราชการอื่นที่ไม่ก าหนดไว้ใน (1) และ (2)  

  ข้อ 6 เอกสารตามข้อ 5 (1) และ (2) เมื่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ รับจดทะเบียน

อนุญาต หรือได้รับเอกสารแล้วแต่กรณี  ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง ด าเนินการจัดท าหรือแปลงเอกสารและ

ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณ

ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก

ต้องครบถ้วนก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง และส่งคืนผู้ยื่นค าขอ ผู้แจ้ง หรือผู้รับมอบอ านาจ ตามข้อก าหนด

แนบท้ายระเบียบ    

  ข้อ 7 เอกสารตามข้อ 5 (3) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง ด าเนินการจัดท าหรือแปลง

เอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดง

สาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้

ตรวจสอบตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการบันทึกเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลงให้ถูกต้องครบถ้วน 

ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง 

  ข้อ 8 การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการก าหนด

มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างน้อย

ต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

   (1) การระบุตัวตน (Indentification) 

(2) การยืนยันตัวตน (Authentication) 

(3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) 

(4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า (Accountability) 
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                    ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดท าหรือแปลงได้ด าเนินการโดย

ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น  ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบด าเนินงานจัดท า

หรือแปลงและผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้  

ข้อ 9 การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง

เป็นไปตามข้อก าหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย

ข้อก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  5  มิถุนายน   พ.ศ. 2557       

                      ลงชื่อ     ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์   

                          (นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์)   

                               อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ข้อก้าหนดแนบท้ายระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความ 

ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2557 
                  ........................................... 

   
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 เอกสารจดทะเบียน ตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557ข้อ 5 (1)หมายถึง 
 (1) แบบค าขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบค าขอจด
ทะเบียนทุกประเภทของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด 
 (2) แบบค าขออนุญาต ค าขอจดทะเบียน ค าขอแจ้ง และเอกสารประกอบค าขอ
ทุกประเภทของสมาคมการค้า และหอการค้า  
 (3) หนังสือร้องเรียน ร้องขอให้เพิกถอนหรืออุทธรณ์ โต้แย้งคัดค้าน และหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริง รวมทั้งหนังสือและค าสั่งของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า 

ข้อ 2 เอกสารรับแจ้ง ตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน 
การจัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ข้อ 5 
(2)หมายถึง 

(1) ส าเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  
บริษัทมหาชนจ ากัดนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร หอการค้า และสมาคมการค้า 

(2) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.5) และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ 
หุ้นบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ.006)  

(3) ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีและรายงานประจ าปีของบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ส าเนารายงานการประชุมประจ าปีและรายงานประจ าปีของหอการค้า และ

สมาคมการค้า 
(5)  หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนโดยมิใช่การยื่นจดทะเบียน เช่น 

                                   ก. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ค าน าหน้านามของผู้เป็นหุ้นส่วน  
ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ค าน าหน้านาม หรือในกรณีขอแก้ไขค าผิด 
  ข. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ  

 ค.หนังสือขอแก้ไขท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ และหรือส านักงานสาขาในกรณี 
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ทางราชการออกประกาศหรือค าสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(6) หนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ เช่น 

                                   ก. หนังสือขอให้ระงับเสร็จการช าระบัญชีและ/หรือการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ออกจากทะเบียน รวมทั้งหนังสือขอยกเลิกการระงับดังกล่าว 
                                   ข. หนังสือแจ้งการยึดหุ้นหรือถอนการยึดหุ้น 
                                   ค. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย 
                                   ง. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย จัดหางาน 

(7) เอกสารทางทะเบียนที่นายทะเบียนได้จัดท าขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น 
เอกสารด าเนินการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดออกจากทะเบียนเป็นต้น 

(8) ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เช่น 
               ก. ค าสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 

ออกจากทะเบียน 
                                    ข. ค าสั่งจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดคืน 
สู่ทะเบียน 
                                    ค. ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
หรือบริษัทจ ากัดออกจากทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

(9) หนังสือของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดแจ้งการ
ประกอบการงานเพ่ือขอให้ระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวออกจากทะเบียนหรือแจ้งว่าไม่ได้
ประกอบการงานแล้ว 
                             (10)  หนังสือน าส่งส าเนาค าสั่งศาลหรือค าพิพากษาของศาลที่มีค าสั่งหรือค าพิพากษา 
ให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดคืนสู่ทะเบียน 

(11)  ค าสั่งศาลหรือค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับรายการทางทะเบียน 
(12)  หนังสือหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับเอกสารตามข้อ 2 (1) ถึง (11) 

 
หมวดที่ 2 

การจัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบ 

ส่วนที่ 1 
การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน 

ข้อ 3  เมื่อนายทะเบียนรับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อ
และลายมือชื่อของนายทะเบียนผู้พิจารณาแล้ว 

 
(2) ประทับตราชื่อนายทะเบียนใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย 
(3) ระบุจ านวนแผ่นและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา 
(4) ระบุหมายเลขหน้าและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้า

ด้านบนมุมขวา 

ข้อ 4 เมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการตามข้อ 3 และมีค าสั่งให้รับจดทะเบียนหรือรับเอกสาร
ดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะน าไปจัดท าหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยให้ตรวจสอบความครบถ้วน จ านวนหน้า การจัดเรียงล าดับ เนื้อหา รูปแบบและความชัดเจนของข้อความ
ทั้งหมด 
  ส าหรับการจัดเรียงล าดับของเอกสารนั้น เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงให้
จัดเรียงตามตารางรายละเอียดค าขอจดทะเบียนฯ แนบท้ายระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่า
ด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ยกเว้น แบบ สสช.1 (ถ้ามี) ให้จัดเรียงล าดับไว้ท้ายสุดของชุด
เอกสารจดทะเบียน  
 (2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

ก. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (1) ได้แก่ เลขที่ค าขอ วันที่ยื่นค าขอ 
ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ รายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียน 
พ้ืนที่รับจดทะเบียน ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน จ านวนภาพเอกสาร 

ข. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (2) ได้แก่ เลขที่ค าขอ วันที่รับค าขอ
ชื่อนิติบุคคลเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานรายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียนจ านวนกรรมการ 
จ านวนสมาชิก ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน/รับแจ้ง จ านวนภาพเอกสาร 

ค. เมตาดาตา (Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (3) ได้แก่ เลขท่ีและวันที่หนังสือ 
(ถ้ามี) เลขที่และวันที่รับเอกสาร ชื่อเจ้าของหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับและพิจารณา
หนังสือ จ านวนภาพเอกสาร 

(3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลง ในกรณีที่เอกสารหรือ
ข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา 
  แหล่งที่มาของเอกสาร คือ ชื่อผู้เป็นเจ้าของเอกสาร เช่น ชื่อบริษัทในกรณีเป็น
เอกสารค าขอจดทะเบียนบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ยื่นหนังสือในกรณีมีหนังสือขอระงับการจดทะเบียน เป็นต้น  



๒๖ 

 

  (4)ก าหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าหรือแปลง ไม่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ า ดังนี้ 
  ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวด า มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อนิ้ว 
(dot per inch หรือ dpi) 
 ข.ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว 
ค.ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว 
 ง.ภาพส าหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว 
 จ.ภาพขาว-ด า มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 1 บิต (bit) 
 ฉ.ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 8 บิต 
ช.ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 24 บิต 
  (5) บันทึกข้อมูล (Text) และสแกนภาพ (Image) เอกสารจดทะเบียน  
 (6) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหมายสื่อถึงเนื้อหาของข้อมูลเพ่ือสามารถ
สืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ 
  (7) เมื่อด าเนินการตามข้อ 4 (1) - (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจนถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลภาพเอกสารค าขอจดทะเบียนที่สแกนอีกครั้ง  

ข้อ 5 เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด า เนินการ
ตามข้อ 4 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดท าหรือแปลงและความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata)  โดยให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการโดย
ตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดท าหรือแปลงเอกสารจดทะเบียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าตามข้อ 4 (4) 
 (2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการด าเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของขัน้ตอนในการจัดท าหรือแปลงตามข้อ 4  

 (3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดท าหรือแปลง 
โดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา จ านวนหน้าและการจัดเรียงล าดับ
ของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารจดทะเบียน 
 (4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
หรือแปลงให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดท าหรือแปลงเอกสารจดทะเบียนนั้น 

 (5) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ตามข้อ 4 (2) ก. ข. 
หรือ ค. แล้วแต่กรณี โดยตรวจสอบข้อมูลรายการจดทะเบียนในหน้าสารบัญแฟ้มทะเบียนระบบ Image
เพ่ือยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) 
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 (6) ในกรณีการด าเนินการส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม
ข้อมูลจ านวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพ่ือตรวจสอบได้ 
 (7) จัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพ่ือยืนยันระบบการด าเนินการ
ของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง 
 (8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์     
ที่ก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่จัดท า
หรือแปลง 

 ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าหรือแปลงไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
ข้อบกพร่องไปยังผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง แก้ไขและด าเนินการตามข้อ 4และเมื่อผู ้มีหน้าที่จัดท าหรือ
แปลงด าเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 5อีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนที่ 2 
การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารรับแจ้ง 

ข้อ 7  เมื่อเจ้าหน้าที่รับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 2 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อ 
และลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาแล้ว 

(2) ประทับตราชื่อเจ้าหน้าที่ใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย 
(3) ระบุจ านวนแผ่นและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา 
(4)  ระบุหมายเลขหน้าและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้า

ด้านบนมุมขวา 

ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่
จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะน าไปจัดท าหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยให้ตรวจสอบความครบถ้วน จ านวนหน้า การจัดเรียงล าดับ เนื้อหารูปแบบและความชัดเจนของข้อความ
ทั้งหมด 

(2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อเอกสาร  เลขทะเบียนนิติบุคคล วันเวลาที่จัดท าหรือแปลงเอกสาร 
จ านวนเอกสาร และชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสาร 

(3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลง ในกรณีท่ีเอกสาร 
หรือข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา 



๒๘ 

 

  (4) ก าหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าหรือแปลง ไม่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ า ดังนี้ 
  ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวด า มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อ
นิ้ว (dot per inch หรือ dpi) 
 ข.ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว 
 ค.ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว 
 ง.ภาพส าหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว 
 จ.ภาพขาว-ด า มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 1 บิต (bit) 
 ฉ.ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 8 บิต 
    ช.ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 24 บิต 
 (5) บันทึกข้อมูล (Text) และหรือสแกนภาพ (Image) เอกสารรับแจ้ง 
 (6) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหมายสื่อถึงเนื้อหาของข้อมูลเพื่อสามารถ 
สืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ 

(7)เมื่อด าเนินการตามข้อ 8 (1) ถึง (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าหรือแปลงด้วย 

ข้อ 9 เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ
ตามข้อ 8 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดท าหรือแปลง และความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) โดยให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการโดย
ตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดท าหรือแปลงเอกสารรับแจ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าตามข้อ 8 (4) 
 (2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการด าเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของขั้นตอนในการจัดท าหรือแปลงตามข้อ 8  

 (3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดท าหรือแปลง 
โดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา จ านวนหน้าและการจัดเรียงล าดับ
ของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารรับแจ้ง 
 (4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
หรือแปลง ให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดท าหรือแปลงเอกสารรับแจ้งนั้น 
 (5) ตรวจสอบการบันทึกเมตาดาตา(Metadata) ตามข้อ 8 (2) 
 (6)ในกรณีการด าเนินการส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม
ข้อมูลจ านวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพ่ือตรวจสอบได้ 
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 (7) จัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพ่ือยืนยันระบบการด าเนินการ
ของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง 
 (8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่จัดท าหรือแปลง 

  ข้อ 10 ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าหรือแปลงไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
ข้อบกพร่องไปยังผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง แก้ไขและด าเนินการตามข้อ 8 และเมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง 
ด าเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 9 อีกครั้งหนึ่ง 

หมวดที่ 3 
การคืนและการจัดการเอกสาร 

ส่วนที่ 1 
การคืนเอกสารจดทะเบียน 

ข้อ 11 เอกสารตามข้อ 1 (1) และ (2) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่สามารถ
ใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบ
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบอ านาจ
แล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
 กรณีท่ีผู้ยื่นเอกสารมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับ
มอบอ านาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอ านาจด้วย 

ข้อ 12เอกสารตามข้อ 1 (3) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้
ด าเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

ข้อ 13 กรณีท่ีปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 (1) และ (2)ที่
ผ่านการจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
ที่พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย มีหนังสือแจ้งให้ผู้เก็บรักษาต้นฉบับ
เอกสารจดทะเบียนที่มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป 

 การส่งคืนเอกสารให้แก่ผู้เก็บรักษาตามวรรคหนึ่งนั้น ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการคืนเอกสารตามข้อ 11มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 14 กรณีท่ีปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 (3) ที่ผ่านการ
จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนที่
พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง
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ครบถ้วน โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดท าหรือแปลงเอกสาร และการตรวจสอบตามข้อ 4 ถึง 
ข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ 2 
การจัดการเอกสารรับแจ้ง 

ข้อ 15  เอกสารตามข้อ 2 (1) – (4) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 8  และข้อ 9 แล้ว ให้ท าลายตามวิธีการที่ก าหนด
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 

ข้อ 16  เอกสารตามข้อ 2 (5)เมื่อได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่
สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ 
จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบ
อ านาจแล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

 กรณีท่ีผู้ยื่นเอกสารมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับ
มอบอ านาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอ านาจด้วย 

ข้อ 17  เอกสารตามข้อ 2 (6) – (12) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 8  และข้อ 9 แล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

ข้อ 18กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารรับแจ้ง ตามข้อ 2 ที่ผ่านการจัดท า
หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารดังกล่าว มีหนังสือแจ้งให้ผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรับแจ้งที่มีข้อบกพร่องหรือไม่
ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป 

หมวดที่ 4 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 19 บรรดาเอกสารซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557ใช้
บังคับ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

                                ( เอกสารหมายเลข 12 ) 
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2 ความยากง่ายของงาน  

2.1 โดยที่การยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือ

แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 จะมีผลกระทบกับบุคคลจ านวน

มาก  โดยเฉพาะนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าหรือแปลงเอกสารฯ ผู้ตรวจสอบการจัดท าหรือดัดแปลง

เอกสารฯ และประชาชนผู้ติดต่อยื่นเอกสารทุกชนิดต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับหรือ

ได้ผลกระทบจากการใช้ระเบียบฯ ดังนั้น ในการยกร่างระเบียบฯ จึงต้องตั้งคณะท างานเ พ่ือยกร่างระเบียบฯ 

ด้วยความระเอียดรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2544และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลด

ภาระในการจัดเก็บเอกสาร และลดความสับสนข้อยุ่งยากอาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ติดต่อราชการได้ จึงได้

ก าหนดวิธีการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

 2.1.1 ตั้งคณะท างานบริหารการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้ส านักที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารและเกี่ยวข้องกับการจัด เก็บเอกสาร ส่งผู้แทน

เป็นคณะท างานฯ เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหา วิธีการจัดเก็บเอกสาร และข้อเสนอแนะวิธีการจัดเก็บเอกสาร  

 2.1.2  ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการรวบรวมและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

2544 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แนวบันทึกตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่องเสร็จที่ 188/2530 , 163/2548 และ 455/2552 กฎ ระเบียบและค าสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง และขอ

ค าแนะน าจากหอจดหมายเหตุ และส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่างระเบียบฯ 

 2.1.3 ยกร่างระเบียบฯ ตามข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 น าเสนอเข้าที่ประชุมร่วมระหว่างคณะท างาน

และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาร่างระเบียบฯ และรายงานผลการพิจารณาประชาพิจารณ์ร่าง

ระเบียบฯต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม และพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับ

ระเบียบฯ หรือผู้ ได้รับผลกระทบจากใช้ระเบียบฯ โดยจัดประชุมทางวีดีโอคอนเฟอร์ เร้นท์ ( VDO 

Conference) เป็นประจ าทุกเดือน  

 2.1.4 สรุปน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังจากความคิดเห็นตามข้อ 2.1.1 - 2.1.3 มาเป็น

แนวทางในการยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือดัดแปลง
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ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ขอความเห็นชอบกรมและลงนามระเบียบฯประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป   

2.2 สรุปสาระส าคัญของระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ จัดท า

หรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557  

                การยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดท าหรือ

แปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินการยกร่างในสาระส าคัญ ดังนี้ 

      2.2.1 ยกร่างระเบียบฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ใน

รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

                        ส่วนแรก จะอธิบายถึงหลักการและเหตุผลความจ าเป็นในการออกระเบียบฯ โดยที่กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท า ดัดแปลง และจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมไว้ใน

รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว และต่อมากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐที่ได้มีการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถออกระเบียบ

ก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดบางอย่างเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าได้มีการจัดเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว โดยอาศัยอ านาจตาม

มาตรา 12 มาตรา 12/1 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท า

หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ

ส่งเสริมให้หน่วยราชการและเอกชน ท า ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) แทนเอกสาร

กระดาษให้เกิดข้ึนอย่างจริงจังเพ่ือออกมารองรับการจัดท าหรือแปลงเอกสาร (Hardcopy) ต้นฉบับมาใช้บังคับ

กับเอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วย การจัดท าหรือแปลงเอกสารและ

ข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวมา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนด และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 

โดยอนุโลม  

                 ดังนั้น ผู้ขอประเมินจึงได้น าประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

2553 มาก าหนดไว้ในระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียน และ

เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนผู้ยื่นเอกสารทุกชนิดต่อนายทะเบียนหรือ



๓๓ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การตรวจสอบในการจัดเก็บเอกสาร การส่งคืนเอกสาร และการก าหนดสิทธิให้กับการเข้าถึง

ข้อมูลของผู้ใช้ เพ่ือป้องกันความม่ันคงและปลอดภัยด้านสาร และในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้.- 

(1) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 

จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557” ได้ก าหนดชื่อระเบียบ

ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 

                              (ระเบียบฯ ข้อ 1) 

(2) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป      หมายถึงการใช้ 

บังคับของระเบียบฉบับนี้ จ าเป็นจะต้องลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้บังคับของ

ระเบียบนี้ได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยให้มีผลการใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป  

และตัดข้อความ “บรรดาค าสั่ง ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน” ออก เนื่องจากไม่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้อยู่ภายใต้บังคับ

ระเบียบนี้ในทางปฏิบติ ตามแนวทางการยกร่างกฎหมาย                                                         

                                                    (ระเบียบฯ ข้อ 2) 

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีหนังสือที่ พณ 0803/1207  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 

ถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้

มีผลบงัคับใช้ตามกรอบเวลาตามนโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของนาย

ทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วประเทศเป็นไปตามนโยบายกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ก าหนดให้ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  

                                               ( เอกสารหมายเลข 13 ) 

(3) ค าอธิบายค าจ ากัดความได้ก าหนดขึ้นเป็นค านิยามในระเบียบฯ เพ่ือความชัดเจน และ 

ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบังคับของระเบียบฯ ประกอบด้วย 

“การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 

การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาตหรือการขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน 

หนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเอกสาร

หนังสือราชการอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 
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“ผู้จัดท าหรือแปลง” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดี 

มอบหมาย  

  “ผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลอ่ืนที่ได้ 

รับมอบหมายจากผู้จัดท าหรือแปลงให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ ในรูปแบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  

“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดท าหรือแปลงให้เป็นผู้มี 

หน้าที่ 

                  1) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ไ ด้จ ากการ

จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความหมาย

หรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม  

                  2) ตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการด าเนินการ คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลเล็กทรอนิกส์

ที่ผ่านการจัดท าหรือแปลง และท่ีใช้ในการระบุตัวตนของผู้จัดท าหรือแปลง 

                  3) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้อความบรรยายสาระส าคัญของเอกสารและข้อความ ซึ่งต้องครอบคลุมให้สามารถสืบค้น

เอกสารและข้อความนั้นได้ถูกต้อง 

“เอกสาร” หมายความว่า เอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ 

นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาต

หรือการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า และเอกสารหนังสือราชการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร  

ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

“เมตาดาตา”(Metadata) หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลอื่น  

(ระเบียบฯ ข้อ 3) 

(4) ระเบียบฯ จะมีคณะท างานคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
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ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  โดยองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด   เพ่ือไปทบทวนและ

ปรับปรุงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเก็บมาก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับการ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ 

                           (ระเบียบฯ ข้อ 4) 

(5) การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ มี 3 ประเภท คือ 

1) เอกสารจดทะเบียน  ได้แก่  เอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หอการค้าและเอกสารการขออนุญาตหรือ

การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

      2) เอกสารรับแจ้ง  ได้แก่ ส าเนางบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการ

จดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) เอกสารหนังสือราชการอื่นที่ไม่ก าหนดไว้ใน (1) และ (2)     

                           (ระเบียบฯ ข้อ 5) 

(6) เอกสารที่จะจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบฯ ข้อ 6 (1)-(2) นายทะเบียน 

หรือเจ้าหน้าที่ รับจดทะเบียน อนุญาต หรือได้รับเอกสารแล้วแต่กรณี  ผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง ด าเนินการ

จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่

แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้

ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง และส่งคืนผู้ยื่นค าขอ ผู้แจ้ง หรือ

ผู้รับมอบอ านาจ  ตามข้อก าหนดแนบท้ายระเบียบ  

  ส าหรับระบบการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบฯ 6 (1) - (2) มีความพร้อมในการจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อแนบท้ายระเบียบฯ ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง และผู้ตรวจสอบ จะต้อง 

             (ระเบียบฯ ข้อ 6)  

(7) เอกสารที่จะจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบฯ ข้อ 6 (3) ผู้มีหน้าที่จัดท า 

หรือแปลง ด าเนินการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกเม

ตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการบันทึกเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือ

แปลงให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง 

  ส าหรับระบบการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบฯ ข้อ 6(3) ยังไม่พร้อมในการจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 
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                                                (ระเบียบฯ ข้อ 7) 

(8) ระเบียบฯ ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ดังนี้ 

                         1) การระบุตัวตน (Indentification) 

                         2) การยืนยันตัวตน (Authentication) 

3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) 

4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า (Accountability) 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดท าหรือแปลงได้ 

ด าเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น  ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบ

ด าเนินงานจัดท าหรือแปลงและผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

           (ระเบียบฯ ข้อ 8) 

(9) กรมได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตาม 

มาตรฐานและข้อก าหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 1 

ว่าด้วยข้อก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

                                                 (ระเบียบฯ ข้อ 9) 

          ส่วนที่สอง เป็นข้อก าหนดแนบท้ายระเบียบฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 4 หมวด  

                   หมวดที่ 1 ได้ก าหนดประเภทเอกสารที่จะต้องจัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 (1) ก าหนดเอกสารในการจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเอกสารจด

ทะเบียนตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและ

ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (1) รวม 3 รายการ คือ 

              (1.1) แบบค าขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบค าขอจด

ทะเบียนทุกประเภทของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด 

 (1.2) แบบค าขออนุญาต ค าขอจดทะเบียน ค าขอแจ้ง และเอกสารประกอบค า

ขอทุกประเภทของสมาคมการค้า และหอการค้า  
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 (1.3) หนังสือร้องเรียน ร้องขอให้เพิกถอนหรืออุทธรณ์ โต้แย้งคัดค้าน และหนังสือ

ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งหนังสือและค าสั่งของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า 

                    (ข้อก ำหนด ข้อ 1) 

(2) เอกสารรับแจ้งตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการ 

จัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (2) รวม 12 

รายการ คือ 

                 (2.1) ส าเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

บริษทัมหาชนจ ากัดนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตาม

ประมวลรัษฎากร หอการค้า และสมาคมการค้า 

                   (2.2) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.5) และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ 

ถือหุ้นบริษัทมหาชนจ ากัด (แบบ บมจ.006)  

                   (2.3) ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีและรายงานประจ าปีของบริษัทมหาชนจ ากัด 

                (2.4) ส าเนารายงานการประชุมประจ าปีและรายงานประจ าปีของหอการค้าและ 

สมาคมการค้า 

                (2.5) หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนโดยมิใช่การยื่นจดทะเบียน  

เช่น 

ก. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ค าน าหน้านามของผู้เป็นหุ้นส่วน  

ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ค าน าหน้านาม หรือในกรณีขอแก้ไขค าผิด 

  ข. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ 

 ค. หนังสือขอแก้ไขท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ และหรือส านักงานสาขาในกรณีทาง 

ราชการออกประกาศหรือค าสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

                          (2.6) หนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ เช่น 

ก. หนังสือขอให้ระงับเสร็จการช าระบัญชีและ/หรือการขีดชื่อห้าง หุ้นส่วนสามัญ 

นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดออกจากทะเบียน รวมทั้งหนังสือขอยกเลิกการระงับดังกล่าว 

ข. หนังสือแจ้งการยึดหุ้นหรือถอนการยึดหุ้น 

ค. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย 

ง. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย จัดหางาน 
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                         (2.7) เอกสารทางทะเบียนที่นายทะเบียนได้จัดท าขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น 

เอกสารด าเนินการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดออกจากทะเบียนเป็นต้น 

                         (2.8) ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เช่น 

ก. ค าสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 

ออกจากทะเบียน 

ข. ค าสั่งจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดคืน 

สู่ทะเบียน 

ค. ค าสั่งเพิกถอนค าสั่งการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

หรือบริษัทจ ากัดออกจากทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

                          (2.9) หนังสือของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดแจ้งการ

ประกอบการงานเพ่ือขอให้ระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวออกจากทะเบียนหรือแจ้งว่าไม่ได้

ประกอบการงานแล้ว 

                          (2.10) หนังสือน าส่งส าเนาค าสั่งศาลหรือค าพิพากษาของศาลที่มีค าสั่งหรือค าพิพากษา

ให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดคืนสู่ทะเบียน 

                          (2.11) ค าสั่งศาลหรือค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับรายการทางทะเบียน 

(2.12) หนังสือหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับเอกสารตามข้อ 2 (1) ถึง (11)  

                    (ข้อก ำหนด ข้อ 2) 

                  หมวดที่ 2 ได้น าวิธีปฏิบัติและวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก าหนดแนบประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 

มาก าหนดไว้ในประกาศฯ เพ่ือให้นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

                      ส่วนที่ 1 การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน 

 (3) เมื่อนายทะเบียนรับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                          (3.1) ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ ซึ่งปรากฏ 

ชื่อและลายมือชื่อของนายทะเบียนผู้พิจารณาแล้ว 

                          (3.2) ประทับตราชื่อนายทะเบียนใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย 

                          (3.3) ระบุจ านวนแผ่นและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา 
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                          (3.4) ระบุหมายเลขหน้าและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้า

ด้านบนมุมขวา 

              (ข้อก ำหนด ข้อ 3) 

(4) เมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการตามข้อ 3 และมีค าสั่งให้รับจดทะเบียนหรือรับเอกสาร

ดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                         (4.1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะน าไปจัดท าหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ให้ตรวจสอบความครบถ้วน จ านวนหน้า การจัดเรียงล าดับ เนื้อหารูปแบบและความชัดเจนของข้อความ

ทั้งหมด 

              ส าหรับการจัดเรียงล าดับของเอกสารนั้น เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงให้

จัดเรียงตามตารางรายละเอียดค าขอจดทะเบียนฯ แนบท้ายระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่า

ด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ยกเว้น แบบ สสช.1 (ถ้ามี) ให้จัดเรียงล าดับไว้ท้ายสุดของชุด

เอกสารจดทะเบียน  

                          (4.2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

ง. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (1) ได้แก่ เลขที่ค าขอ วันที่ยื่นค าขอ 

ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ รายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียน 

พ้ืนที่รับจดทะเบียน ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน จ านวนภาพเอกสาร 

จ. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (2) ได้แก่ เลขที่ค าขอ วันที่รับค าขอ

ชื่อนิติบุคคลเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานรายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียนจ านวนกรรมการ 

จ านวนสมาชิก ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน/รับแจ้ง จ านวนภาพเอกสาร 

ฉ. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (3) ได้แก่ เลขท่ีและวันที่หนังสือ 

(ถ้ามี) เลขที่และวันที่รับเอกสาร ชื่อเจ้าของหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รั บและพิจารณา

หนังสือ จ านวนภาพเอกสาร 

                          (4.3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลง ในกรณีท่ีเอกสารหรือ

ข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา แหล่งที่มาของ
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เอกสาร คือ ชื่อผู้เป็นเจ้าของเอกสาร เช่น ชื่อบริษัทในกรณีเป็นเอกสารค าขอจดทะเบียนบริษัท หรือชื่อบุคคลที่

ยื่นหนังสือในกรณีมีหนังสือขอระงับการจดทะเบียน เป็นต้น  

         (4.4) ก าหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าหรือแปลง ไม่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ า ดังนี้ 

                                     ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวด า มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อนิ้ว 

(dot per inch หรือ dpi) 

 ข.ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว 

 ค.ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว 

 ง.ภาพส าหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว 

 จ.ภาพขาว-ด า มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 1 บิต (bit) 

 ฉ.ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 8 บิต 

 ช.ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 24 บิต 

               (4.5) บันทึกข้อมูล (Text) และสแกนภาพ (Image) เอกสารจดทะเบียน  

                          (4.6) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหมายสื่อถึงเนื้อหาของข้อมูลเพื่อสามารถ

สืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ 

               (4.7) เมื่อด าเนินการตามข้อ 4 (1) - (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจนถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลภาพเอกสารค าขอจดทะเบียนที่สแกนอีกครั้ง  

                                                  (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 4) 

(5) เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการตาม

ข้อ 4 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดท าหรือแปลงและความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา(Metadata)  โดยให้

ด าเนินการ ดังนี้ 

 (5.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ

โดยตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้

ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารจดทะเบียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าตามข้อ 4 (4) 

 (5.2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการด าเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของขั้นตอนในการจัดท าหรือแปลงตามข้อ 4  
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 (5.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดท าหรือ

แปลงโดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา จ านวนหน้าและการจัด

เรียงล าดับของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารจดทะเบียน 

 (5.4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน

การระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่

จัดท าหรือแปลงให้ถูกตอ้งตรงกับของบุคคลที่จัดท าหรือแปลงเอกสารจดทะเบียนนั้น 

 (5.5) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ตามข้อ 4 (2) ก. 

ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี โดยตรวจสอบข้อมูลรายการจดทะเบียนในหน้าสารบัญแฟ้มทะเบียนระบบ Image

เพ่ือยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) 

 (5.6) ในกรณีการด าเนินการส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม

ข้อมูลจ านวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพ่ือตรวจสอบได้ 

 (5.7) จัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพ่ือยืนยันระบบการ

ด าเนินการของผู้มหีน้าที่จัดท าหรือแปลง 

 (5.8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่จัดท าหรือ

แปลง 

                                                 (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 5) 

 (6) ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าหรือแปลงไม่ถูกต้องให้แจ้ง

ข้อบกพร่องไปยังผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง แก้ไขและด าเนินการตามข้อ 4และเมื่อผู ้มีหน้าที่จัดท า หรือ

แปลงด าเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 5 อีกครั้งหนึ่ง 

                                                 (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 6)   

  ส่วนที่ 2 การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารรับแจ้ง 

(7)  เมื่อเจ้าหน้าที่รับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 2 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

                         (7.1) ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อ

และลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาแล้ว 

                         (7.2) ประทับตราชื่อเจ้าหน้าที่ใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย 

                         (7.3) ระบุจ านวนแผ่นและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา 



๔๒ 

 

                         (7.4)  ระบุหมายเลขหน้าและจ านวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้า

ด้านบนมุมขวา 

                                                (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 7)  

(8) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่

จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

                            (8.1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะน าไปจัดท าหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ให้ตรวจสอบความครบถ้วน จ านวนหน้า การจัดเรียงล าดับ เนื้อหารูปแบบและความชัดเจนของข้อความ

ทั้งหมด 

                        (8.2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อเอกสาร  เลขทะเบียนนิติบุคคล วันเวลาที่จัดท าหรือแปลงเอกสาร 

จ านวนเอกสาร และชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสาร 

                       (8.3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดท าหรือแปลง ในกรณีที่เอกสารหรือ

ข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส าเนา 

      (8.4) ก าหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าหรือแปลง ไม่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ า ดังนี้ 

                                   ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวด า มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อ

นิ้ว (dot per inch หรือ dpi) 

  ข. ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว 

  ค. ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว 

  ง. ภาพส าหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว 

  จ. ภาพขาว-ด า มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 1 บิต (bit) 

  ฉ. ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 8 บิต 

 ช.ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 24 บิต 

 (8.5) บันทึกข้อมูล (Text) และหรือสแกนภาพ (Image) เอกสารรับแจ้ง 
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 (8.6) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหมายสื่อถึงเนื้อหาของข้อมูลเพ่ือ

สามารถสืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดย

อัตโนมัติ 

(8.7) เมื่อด าเนินการตามข้อ 8 (1) ถึง (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจน ถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าหรือแปลงด้วย 

                     (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 8)  

(9) เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการตาม

ข้อ 8 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดท าหรือแปลงและความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา(Metadata) โดยให้

ด าเนินการ ดังนี้ 

 (9.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ

โดยตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้

ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารรับแจ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าตามข้อ 8 (4) 

 (9.2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการด าเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของขั้นตอนในการจัดท าหรือแปลงตามข้อ 8  

 (9.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดท าหรือ

แปลงโดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา จ านวนหน้าและการจัด

เรียงล าดับของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารรับแจ้ง 

 (9.4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน

การระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่

จัดท าหรือแปลง ให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดท าหรือแปลงเอกสารรับแจ้งนั้น 

 (9.5) ตรวจสอบการบันทึกเมตาดาตา(Metadata) ตามข้อ 8 (2) 

 (9.6)ในกรณีการด าเนินการส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม

ข้อมูลจ านวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพ่ือตรวจสอบได้ 

 (9.7) จัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพ่ือยืนยันระบบการ

ด าเนินการของผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง 

 (9.8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่จัดท าหรือแปลง 



๔๔ 

 

          (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 9) 

  (10) ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าหรือแปลงไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง

ข้อบกพร่องไปยังผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง แก้ไขและด าเนินการตามข้อ 8 และเมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าหรือแปลง 

ด าเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 9 อีกครั้งหนึ่ง 

           (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 10) 

                    หมวดที่ 3 ได้ก าหนดวิธีการคืนเอกสารและการจัดการเอกสาร เมื่อนายทะเบียนหรือ

เจ้าหน้าที่ได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อของมูลอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 (11) เอกสารตามข้อ 1 (1) และ (2) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

และได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4และข้อ 5 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่สามารถ

ใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบ

ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบอ านาจ

แล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

     กรณีท่ีผู้ยื่นเอกสารมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับมอบ

อ านาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอ านาจด้วย 

          (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 11) 

(12) เอกสารตามข้อ 1 (3) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้

ด าเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4ถึงข้อ 6 แล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

                                      (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 12) 

(13) กรณีท่ีปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1(1) และ(2)ที่ผ่าน

การจัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนที่

พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย มีหนังสือแจ้งให้ผู้เก็บรักษาต้นฉบับ

เอกสารจดทะเบียนที่มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพ่ือด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป 

                 การส่งคืนเอกสารให้แก่ผู้เก็บรักษาตามวรรคหนึ่งนั้น ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน

การคืนเอกสารตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๔๕ 

 

                          (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 13) 

(14) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 (3) ที่ผ่านการ

จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนที่

พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง

ครบถ้วน โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดท าหรือแปลงเอกสาร และการตรวจสอบตามข้อ 4 ถึง 

ข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                            (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 14) 

                                                   ส่วนที่ 2 

                                        การจัดการเอกสารรับแจ้ง 

 (15)  เอกสารตามข้อ 2 (1) – (4) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 8  และข้อ 9 แล้ว ให้ท าลายตามวิธีการที่ก าหนดใน

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 

                            (ประกำศฯ ข้อ 15) 

 (16)  เอกสารตามข้อ 2 (5) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่

สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดท าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ 

จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบ

อ านาจแล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

                          กรณีท่ีผู้ยื่นเอกสารมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับมอบ

อ านาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอ านาจด้วย 

                                                (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 16) 

(17)  เอกสารตามข้อ 2 (6) – (12) เมื่อได้จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 8  และข้อ 9 แล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 

                                                (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 17) 



๔๖ 

 

(18) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารรับแจ้ง ตามข้อ 2 ที่ผ่านการจัดท า

หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารดังกล่าว มีหนังสือแจ้งให้ผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรับแจ้งที่มีข้อบกพร่องหรือไม่

ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วน

ก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป 

                                        (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 18) 

 

                                                  หมวดที่ 4 

                                               บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 19 บรรดาเอกสารซึ่งได้ยื่นไว้ก่อน วันที่ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.

2557 ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ใช้บังคับในขณะนั้น 

                                                (ข้อก ำหนดฯ ข้อ 19) 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

3. คุณภาพของงาน  

  ในปี 2544 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบอิมเมจ ( Image) 

จัดเก็บเอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท งบการเงินประจ าปี และหนังสือชี้แจงการด าเนินการตาม

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 มีผลใช้บังคับ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลทาง

ทะเบียนผ่านระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องตรวจดูข้อมูลจากแฟ้มทะเบียนห้างหุนส่วนและบริษัท และ

การให้บริการค้นหาเอกสารทางทะเบียนผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

มากขึ้น ประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสารโดยที่เอกสารทางทะเบียนได้ถูกบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์เป็น

ฐานข้อมูล ( Database )  สามารถบริหารจัดการข้อมูลเอกสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมี

ระบบการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทางหน้าจอ

คอมพิวเตอร์และพิมพ์ออกทางเครื่องได้ทันที แต่เนื่องจากมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หน่วยงานราชการที่จัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจนและมั่นใจว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้เป็นต้นฉบับได้  รับฟังเป็น

พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในศาลแทนเอกสารกระดาษได้อย่างสมบูรณ์   มิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่า 

เอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออก (print out) ที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยงาน

ที่มีอ านาจรับรอง สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ตามกฎหมาย และไม่มีบทบัญญัติรองรับการแปลงเอกสาร

กระดาษ (Hardcopy)ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า จึงยังคงจัดเก็บรักษาเอกสารในรูปแบบกระดาษอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่เช่นเดิมแบบคู่ขนานไปกับ

การจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีความเห็นว่ายังคงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดให้เก็บรักษา

เอกสารกระดาษตามระยะเวลาที่ก าหนด    ส่งผลให้การท างานมีความซ้ าซ้อนงานเพ่ิมขึ้นเท่าตัว เพียงแต่จะได้

ประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็วเท่านั้น  แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องจัดเก็บ

เอกสารกระดาษต้นฉบับ  เอกสารกระดาษเหล่านี้เป็นภาระในการดูแลเก็บรักษา เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ 

ดูแลรักษายาก คา่ใช้จ่ายสูง ค้นหายาก 

ในปี 2551 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2551 แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ออกใช้บังคับ ด้วย

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยราชการและเอกชน ท า ใช้ และเก็บ

รักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-document) แทนเอกสารกระดาษให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ได้บัญญัติเพ่ิมมาตรา 

12/1 เพ่ือรองรับการจัดท าหรือแปลงเอกสารกระดาษต้นฉบับในภายหลังให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  และ
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ก าหนดว่าการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดตามมาตรา  10 มาตรา 12 และมาตรา 

11 ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้ง

ในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ น ามาใช้โดยอนุโลม เหตุที่ต้อง

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าหรือการแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น 

เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตรงกับเอกสารกระดาษของเดิม  ให้ถือว่าเป็นการ

จัดเก็บเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานจัดท า และต่อมาในปี 2553 คณะกรรมการ

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท า

หรือดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 เพ่ือรองรับบทบัญญัติมาตรา 

12/1 สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในการจัดท าหรือดัดแปลงเอกสารหรือข้อความ

กระดาษต้นฉบับในภายหลัง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการก าหนด ให้ถือว่าได้จัดเก็บเอกสาร

ต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส่วนราชการหน่วยแรกที่ให้ความส าคัญกับกฎหมายฉบับ

ดังกล่าวที่ให้ความคุ้มครองในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  จึงมีความประสงค์จะออกระเบียบปฏิบัติใน

การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ผู้ขอรับการประเมินผลงาน ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551 เพ่ือออกระเบียบว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอ านาจ

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 รองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียน

และเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ รวม 87 ศูนย์ ในการจัดท าและดัดแปลงเอกสารทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

หนังสือชี้แจงด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และส าเนางบดุลประจ าปีให้เป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด ให้

ถือว่าเป็นการเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว และให้ส่งคืนเอกสารทางทะเบียนห้างหุ้นส่วน

และบริษัท หรือหนังสือชี้แจงด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมแก่ผู้ยื่นเพ่ือเก็บรักษา

เอกสารแทนกรม  หรือรับส าเนางบดุลประจ าปีของนิติบุคคลไว้เพ่ือท าลายเอกสารตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ต่อไป 

ดังนั้น การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบดังกล่าวและมีผลใช้บังคับแล้ว จะส่งผล 
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ให้ประชาชนผู้ติดต่อได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส  และตรวจสอบได้ นายทะเบียนและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจค้นเอกสารข้อมูลทางทะเบียนให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และ

ให้บริการข้อมูลธุรกิจทางหน้าจอคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนด้วยความเที่ยงตรง(Accuracy) ทันต่อความ

ต้องการใช้งาน (Timeliness)ความสมบูรณ์ ( Completeness ) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

(Relevance ) และตรวจสอบได้ ( Verifiability ) กรมลดภาระในการจัดเก็บรักษาเอกสารกระดาษปีละ

ประมาณ 11.2 ล้านแผ่น คิดเป็นน้ าหนัก 22.4 ตัน ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการ

เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสารและจัดซื้อตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มทะเบียน  ประหยัดเงินงบประมาณและการบริหาร

จัดการปีละประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท และส่งผลให้ระบบการจดทะเบียนธุรกิจ ( e-register ) และการรับงบ

ดุลประจ าปี( e-filing ) ของประเทศมีความทันสมัยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 

ปลายปี 2558 
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4. การเผยแพร่ 

  4.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางอินทราเน็ตกรม  อินเตอร์เน็ตกรม www.dbd.go.th 

และ ดีบีดี แอพพลิเคชั่น โมบาย (DBD Application Mobile)  

     ( เอกสารหมายเลข 14 ) 

  4.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2557 และแนวปฏิบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแก่ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

ส านักงานพัฒนาธุรกิจเขต 1 - 6  

                    4.3 จัดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ (Vedo Conference) กับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด รวม 87 ศูนย์บริการ  

  4.4 จัดพิมพ์ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือ

แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 เวี ยนให้หน่วยงานในสังกัดกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์    

 

 

     (ลงชื่อ)       สยำม ลิขิตพงศธร     ผู้ขอรับการประเมิน 

       (นายสยาม   ลิขิตพงศธร) 
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ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

9. ค ำสั่งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ที่ ก 195/2556 เรื่อง แต่งตั งคณะ   9  

ท ำงำนบริหำรกำรจัดกำรเอกสำรทำงธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในกำร 
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