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สรุปผลการประชุม Corporate Registers Forum – Technical Workshop 
หัวข้อ “การจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอนาคต” 

(Business e-Registrations for the Future) 
จัดโดย the Accounting and Corporate Regulatory (ACRA) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559 
--------------------------------------------------------- 

ที่มาของการประชุม 
The Accounting and Corporate Regulatory (ACRA) สิงคโปร์ ในฐานะที่เป็นหน่ึงในประเทศ

สมาชิกของ CRF มีความประสงค์ในการเชิญประเทศสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของ CRF (Corporate Registrars 
Forum) เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ขั้นตอน และระบบปฏิบัติการ ใน
รูปแบบของการเสวนาอย่างเข็มข้น โดยเน้นเน้ือหาเป็นพิเศษเกี่ยวกับ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความท้าทาย 
และแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Business e-Registrations) 
โดยการประชุมเสวนาครั้งน้ี จะมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าการจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆภายใต้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและช่วยกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจได้ ดี
ย่ิงขึ้น โดย ACRA ได้เชิญผู้แทนของประเทศที่เป็นผู้น าด้านการจดทะเบียนธุรกิจ อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย รวมถึงประเทศที่เริ่มใช้ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ประเทศ
แซมเบีย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย 

สรุปผลการประชุม 
ในการประชุม Corporate Registers Forum – Technical Workshop ในครั้งน้ี ผู้จัดงาน (ACRA) 

ได้เชิญผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่มีการใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
แลกเปล่ียนความรู้โดยมีการก าหนดหัวข้อในการแลกเปล่ียนตามความส าเร็จของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดังน้ี 

ประเทศนิวซีแลนด์ 
ข้อมูลส าคัญ 

1. เป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business 2016 ในล าดับที่ 2  
2. เริ่มใช้ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 (1999) 
3. อัตราการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน คือ 99% (Online/Web/Mobile) 
4. เป็นหน่วยงานด้านการจดทะเบียนแห่งแรกท่ีได้รับ ISO 9001:2015 
5. จ านวนการจดทะเบียนต่อวันอยู่ที่วันละ 4,000 รายการ และสอบถามทางโทรศัพท์ 400 สายต่อวัน 

สรุปเน้ือหาการน าเสนอ 
1. ประเทศนิวซีแลนด์เช่ือว่าความส าเร็จของการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับการปฏิรูป

กฎหมาย (Law Reform)  ที่มีประสิทธิภาพ  
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2. ประเทศนิวซีแลนด์ยืนยันว่าก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลงระบบการจดทะเบียนจะต้องมีการให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเน่ือง เพียงพอ
และสม่ าเสมอ โดยประเทศนิวซีแลนด์น้ัน ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจกับส านักงานบัญชี ส านักงานกฎหมาย 
และผู้รับบริการล่วงหน้าเป็นปี ๆ ก่อนที่จะใช้ระบบ e-Registrations อีกทั้งในปัจจุบันยังจัดให้มีการให้ความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี ปีละหน่ึงครั้ง (ซึ่งมีแผนจะเพิ่มเป็นปีละ 2 ครั้งในอนาคต)  

3. การเปล่ียนแปลงระบบการจดทะเบียน ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบาย โดย
ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนว่าจะให้ด าเนินการด้วยระบบ e-Registrations ซึ่งในช่วงเวลา
น้ัน ถือว่าเป็นโชคดีที่หน่วยงานด้าน IT ของประเทศนิวซีแลนด์ก าลังปรับเปล่ียนองค์กรอยู่พอดี ท าให้สามารถ
ด าเนินการพัฒนาระบบควบคู่กันระหว่างหน่วยงานด้านการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้าน IT ไปพร้อมกัน 

4. การจดทะเบียนของประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ระบบ Digital Signature ที่จะมีเอกสารจ านวน 2 
รายการที่ต้องการลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยผู้จดทะเบียนมีความจ าเป็นต้อง upload เอกสาร 2 
รายการน้ัน (ไม่ต้อง upload เอกสารทั้งหมด) มาที่หน่วยงานจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบก่อนด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพียงว่ามีการลงลายมือช่ือในต าแหน่งที่ถูกต้องเท่าน้ัน ซึ่ง
ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจสอบว่าเป็นลายมือช่ือของบุคคลที่แท้จริงหรือไม่  

ทั้งน้ี ในที่ประชุมมีการเสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว ดังน้ี 
- ประเทศกัมพูชา ที่อนุญาตให้ผู้จดทะเบียนสามารถ upload เอกสารได้ แต่หลังจากน้ัน

จะมีขั้นตอนให้ผู้ขอจดทะเบียนน าส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ upload เอกสาร 

- เกาะเซนต์มาร์ติน เป็นกรณีเดียวกับประเทศกัมพูชา คือ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนส่งเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จ ยังมีขั้นตอนก าหนดให้ผู้จดทะเบียนต้องเดินทางมาที่ส านักงานอีกครั้ง เพื่อน าส่งเอกสาร
ต้นฉบับให้ตรวจสอบด้วย 
การด าเนินการในอนาคต 

ประเทศนิวซีแลนด์ก าลังด าเนินโครงการ NZAU Connect ที่เริ่มใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 (2013) ซึ่ง
เป็นความร่วมมือด้านการจดทะเบียนระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลีย ที่สามารถจดทะเบียน
ธุรกิจครั้งเดียวแต่ด าเนินธุรกิจได้ในสองประเทศ โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มียอดการ download ข้อมูลจาก
ระบบ IOS จ านวน 17,049 ครั้ง และจากระบบ Andriod จ านวน 4,516 ครั้ง ซึ่งในการค้นหาข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้
หาข้อมูลจะมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของนิติบุคคลจ านวน 4.2 ล้านรายได้อย่างง่ายดาย (NZ 2.5 ล้านราย AU 1.7 
ล้านราย)  
 
ประเทศสิงคโปร์ 
ข้อมูลส าคัญ 

1. เป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business 2016 ในล าดับที่ 1  
2. ACRA (หน่วยงานด้านการจดทะเบียน) รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจมากกว่า 1.7 ล้านรายการ 
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3. ACRA ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) จ านวน 271 รายการ 
4. 72% ของนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่

กฎหมายก าหนด 
สรุปเน้ือหาการน าเสนอ 

1. การปฏิรูประบบการจดทะเบียนของสิงคโปร์เน้นไปที่ 3 ด้านหลัก คือ  
1.1 การปรับปรุงคุณภาพ 
1.2 การลดระยะเวลา 
1.3 การลดค่าใช้จ่าย 

2. การออกแบบกฎระเบียบของสิงคโปร์ต้ังอยู่บนพื้นฐาน ดังน้ี 
2.1 ต้องเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการอย่างถ่องแท้ 
2.2 กฎระเบียบจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ไม่น้อยกว่า 95% 
2.3 จะต้องไม่น าขั้นตอนที่ท าด้วยมือเข้าสู่ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ค่าใช้จ่ายต้องลดลง แต่ได้คุณภาพดีขึ้น 

3. ความแตกต่างก่อนและหลังการใช้ระบบ e-Registrations ในสิงคโปร์ 
3.1 ค่าใช้จ่าย ลดลงจาก 1,200-35,000 เหรียญสิงคโปร์ เหลือ 300 เหรียญสิงคโปร์ 
3.2 การ update ข้อมูล ลดลงจาก 14-21 วัน เหลือ 30 นาท ี
3.3 การจดทะเบียน ลดลงจาก 14 วัน เหลือ 15 นาที 
3.4 จ านวนเจ้าหน้าที่ ลดลงจาก 800 คน เหลือ 55 คน 
3.5 จ านวนช่องให้บริการ ลดลงจาก 23 ช่อง เหลือ 3 ช่อง 

4. ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบ e-Registrations จะมีการ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการอย่างสม่ าเสมอ 
การด าเนินการในอนาคต 

1. มีโครงการขายข้อมูลนิติบุคคลให้กับสมาชิกเรียกว่าโครงการ i-shop แบ่งเป็น 3 ระดับ  
1.1 Instant information – การขายข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไป 
1.2 Membership Service – การขายข้อมูลให้กับสมาชิก 
1.3 Package Information – การขายข้อมูลแบบเหมารวม 

2. การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ (ACRA On the GO) 
3. การพัฒนาระบบการหาข้อมูลให้ง่ายและสะดวกขึ้น (Bizfile+ Online)  

อย่างไรก็ตาม มีผู้สงสัยเกี่ยวกับแผนงานของ ACRA ในประเด็น ดังต่อไปน้ี 
1. มาตรการป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Security) ว่าจะต้องมีความเข้มงวดมาก

น้อยเพียงใด เน่ืองจากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบธุรกิจมีความส าคัญมาก จึงต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย 
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ACRA ตอบ ข้อมูลทางธุรกิจมีการป้องกันจากหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ จึงขอให้
มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางธุรกิจจะไม่ถูกอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ (Cybertheives) ขโมยข้อมูลไปได้ 

2. การลงทุนพัฒนาระบบด้วยเงินจ านวนมหาศาลน้ี ถ้าเทคโนโลยีในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงไป 
การลงทุนน้ีจะคุ้มค่าหรือไม่ 

ACRA ตอบ การลงทุนพัฒนาช่องทางผ่านโทรศัพท์มือถือมีต้นทุนสูง โดย ARCA ได้เลือกใช้ 
API และ XBRL เป็นผู้พัฒนาระบบ ทั้งน้ีการลงทุนจะคุ้มค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของผู้รับบริการเป็นหลัก 

 
ประเทศแซมเบีย 
ข้อมูลส าคัญ 

1. เป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business 2016 ในล าดับที่ 97 
2. เริ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 (2014) และใช้

จริงในเดือน พฤศจิกายน 2558 (2015) 
สรุปเน้ือหาการน าเสนอ 

1. ประเทศแซมเบียเช่ือว่าการใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มประสิทธิภาพการจด
ทะเบียนให้ดีขึ้น ลดระยะเวลาด าเนินการ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดผู้ใช้บริการ และการปกป้องข้อมูลนิติบุคคลจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แต่เมื่อประเทศแซมเบียได้เริ่มใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่ามีปัญหาต่างๆ 
มากมาย เช่น  

- รูปแบบการช าระเงินออนไลน์มีปัญหา ไม่สามารถรองรับการช าระเงินได้ทุกที่ 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา software มีราคาสูง 
- ระบบ internet ไม่เสถียร 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
- เจ้าหน้าที่ไม่ชอบความเปล่ียนแปลง และเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องสูญเสียงาน 

3. การแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้น จึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและท าเท่าที่สามารถท าได้ เช่น 
- ท าการส ารองข้อมูลไว้หลายแห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ 
- จัดโต๊ะให้บริการทาง internet โดยเฉพาะ 
- ยกเลิกการใช้กระดาษ watermark และไม่ให้เรียก Certificate เลย 

4. การใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศแซมเบีย ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่สามารถ
เร่งรัดได้ โดยส านักงานจดทะเบียนได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มรับผิดชอบข้อมูลเก่ากับกลุ่ม
รับผิดชอบข้อมูลปัจจุบัน 
การด าเนินการในอนาคต 

คาดว่าจะพัฒนาระบบการช าระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
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ประเทศฟิลิปปินส์ 
1. เป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business 2016 ในล าดับที่ 38 
2. ปัจจุบันใช้ระบบ i-Register system ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ซึ่ง

เช่ือว่าจะท าให้อันดับ Doing Business ในปี 2017 ดีขึ้น 
3. พยายามใช้ระบบ on-line ในทุกๆเรื่อง เช่น 

- Online name verification 
- Online Downloading form 
- i-view system เพื่อตรวจสถานะและข้อมูลนิติบุคคล  

 
ประเทศมาเลเซีย 

1. เป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business 2016 ในล าดับที่ 18 
2. ใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่ปี 2555 (2012) โดยหน่วยงาน SSM ซึ่งเป็นองค์กร

ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลประมาณ 1.6 ล้านราย 
3. มีการต้ังโครงการ SSM ONE (Online Networking Entrepreneur) ในปี 2557 (2014) เพื่อให้

ความรู้กับภาคธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการจดทะเบียนธุรกิจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้อันดับ doing 
business ในปี 2015 และ 2016 ขยับขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

4. กฎหมายของประเทศมาเลเซียก าหนดไว้ชัดเจนเลยว่าต้องจดทะเบียนทาง Online 
5. กรณีมีปัญหาด้านการช าระเงิน Online กฎหมายมาเลเซีย เปิดช่องให้ SSM สอบถามไปที่

ธนาคารได้ ซึ่งธนาคารต้องให้ข้อมูลแก่ SSM จะปิดบังไม่ได้ 
6. การจองช่ือนิติบุคคลมีความคล้ายคลึงกับการจองช่ือของประเทศไทย เน่ืองจากค าบางค าใช้จอง

ช่ือไม่ได้ เช่น Royal, Prince และจะใช้ช่ือซ้ ากันไม่ได้  
การด าเนินการในอนาคต 

1. ทบทวนกฎหมายปี 1956 ให้รองรับ “Online Businesses” 
2. หาวิธีลดอุปสรรคเรื่องของหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ 

 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

1. เป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business 2016 ในล าดับที่ 4 
2. ใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่ปี 2554 (2011) 
3. ผู้รับบริการจะรับ Certificate ภายใน 1 ช่ัวโมง 
4. รับผิดชอบนิติบุคคลท้องถิ่นจ านวน 1.3 ล้านราย และนิติบุคคลสัญชาติอ่ืน 10,089 ราย 
5. การจองช่ือ จะอนุญาตให้ใช้ช่ือเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเท่าน้ัน ซึ่งบริษัทอาจมีช่ือทั้ง 2 

ภาษาก็ได้ เรียกว่า “Bilingual Company names”  
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6. การรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี 2 ช่ือเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนมากในฮ่องกง เพราะตัวอักษรจีนมีวิธีการ
เขียนหลายแบบ รวมถึงมีปัญหาเรื่อง Fonts ด้วย 

7. การตรวจสอบช่ือน้ัน จะตรวจว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนซ้ ากับบริษัทอ่ืนหรือไม่เท่าน้ัน  แต่จะ
ไม่ตรวจว่าช่ือภาษาอังกฤษและภาษาจีนน้ันมีความหมายตรงกันหรือไม่  
การด าเนินการในอนาคต 

ทบทวนกฎหมายด้าน IT  
 
สาธารณรัฐมอริเชียส 

1. เพิ่งเริ่มใช้ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 (2016) 
2. การ cleansing ข้อมูลนิติบุคคลของมอริเชียส ใช้เวลา 3 ปี โดยต้อง scan ไฟล์มากกว่า 

125,000 ไฟล์ ซึ่งจะเลือกแต่ไฟล์รายการที่ส าคัญ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และงบการเงิน ส่วนรายการ
อ่ืน ๆ ไม่ได้ scan เก็บไว้ แต่เก็บแฟ้มทั้งหมดไว้ด้วย 
 
อาบูดาบี (ADGM Registration Authority) 

1. เป็นองค์กรเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลในอดีต 
2. มีแนวคิดเรื่องระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่ปี 2557 (2014) โดยเริ่มพัฒนา

ระบบในเดือนมิถุนายน 2558 (2015) ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงกลางของการพัฒนา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
3. การจดทะเบียนจะมีทั้งระบบการย่ืนเอกสารแบบฟอร์มทั่วไปควบคู่ไปกับการย่ืนทาง on-line ซึ่ง

การย่ืนทั่วไปจะใช้เวลา 2-3 วัน ส่วนทาง on-line จะใช้เวลาน้อยกว่าน้ัน โดยหากเอกสารมีปัญหา จะมีกฎระเบียบ
ให้เรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ 

4. การจดทะเบียน on-line จะเปิดช่องให้ช าระเงินผ่านทาง on-line ได้ด้วย เช่น การช าระเงินผ่าน
บัตรเครดิตหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สรุปผลการประชุม 

การเข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความท้าทาย และแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการ
ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Business e-Registrations) ณ ประเทศสิงคโปร์ในครั้งน้ี ได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างย่ิง ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของ
ประเทศอ่ืนทั้งท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ประโยชน์กับการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ พร้อมกับได้รับ
ความรู้ในด้านอื่นๆด้วย ดังน้ี 
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1. ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ระบบ E-Registration กรมฯ ควรเตรียมความพร้อมและเริ่มต้น
ทบทวนการด าเนินงานของกรมฯ ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการปรับเปล่ียนระบบ จากการจดทะเบียน
รูปแบบปกติสู่การจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ความพร้อมดังกล่าวน้ันควรรวมถึง การให้ข้อมูล การถ่ายทอด
ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ  

2. ด้านระบบการส ารองข้อมูล  กรมฯ ควรทบทวนการส ารองข้อมูลการจดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินไว้เพียงพอหรือไม่ เพราะจากประสบการณ์ของประเทศแซมเบีย 
ท าให้มั่นใจได้ว่าความผิดพลาดทางระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การแก้ไข
ปัญหาในสภาวะฉุกเฉิน การตัดสินใจ และการมีมาตรการที่ดีพอในการรองรับภาวะฉุกเฉิน ย่อมจะเป็นส่ิงที่สร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

3. ด้านการพัฒนาอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease-of Doing Business 
ตระหนักรู้ว่าประเทศต่างๆ น้ันให้ความส าคัญกับการจัดอันดับดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจให้มีขั้นตอนที่ลดน้อยลง ซึ่งแต่ละประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะขยับอันดับของตัวเองให้มี
ล าดับที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ดังน้ันประเทศไทยจึงควรระมัดระวังว่าประเทศที่มีอันดับต่ ากว่าอาจแซงหน้าไปได้ หาก
ประเทศไทยขาดการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

4. ด้านความร่วมมือกับองค์กรการจดทะเบียนระดับนานาชาติ ได้เห็นประโยชน์ของความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติด้านการจดทะเบียน ที่มีการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน สามารถน าประสบการณ์และ
ปัญหาที่แต่ละประเทศได้พบเจอมาเป็นแบบอย่างให้กับประเทศไทยได้ ดังน้ัน การสนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ 
ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหน่วยงานระดับนานาชาติย่อมเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ อีกช่องทางหน่ึง  

 
************************************* 

 
 
 

                                                                             นายภาคภูมิ ว่องสันตติวานิช 
                                                                            นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

      ผู้จัดท ารายงาน 
 
 

                                                                                   นายโกมล นมรักษ์ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 

       ผู้ตรวจรายงาน 
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รายชื่อประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ประเทศไทย 
2. ประเทศสิงคโปร์ 
3. ประเทศมาเลเซีย 
4. ประเทศกัมพูชา 
5. ประเทศเมียนมาร ์
6. ประเทศฟิลิปปินส์ 
7. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
8. ประเทศติมอร์-เลสเต 
9. ประเทศนิวซีแลนด์ 
10. ประเทศมัลดีฟฟ์ 
11. ประเทศศรีลังกา 
12. ประเทศกาตาร์ 
13. ประเทศมองโกเลีย 
14. ประเทศแซมเบีย 
15. ประเทศรัสเซีย 
16. ประเทศตุรก ี
17. สาธารณรัฐมอริเชียส 
18. หมู่เกาะชามัวร์ 
19. หมู่เกาะโซโลมอน 
20. เกาะเซนต์มาร์ติน 
21. ประเทศเซียร่าลีโอน 
22. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (อาบูดาบี) 
23. เขตปกครองตนเองเจอร์ซีย์ 
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