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บทคัดย่อ
เอกสารผลงานวิชาการฉบับนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ ของ
นิ ติ บุ ค คลที่ อยู่ ใ นการดู แลรั ก ษาของกรมพั ฒ นาธุ ร กิจ การค้า เป็ น จานวนมาก และมี แนวโน้ มที่ จะมากขึ้ น
ตามลาดับ โดยเฉพาะภารกิจงานด้านจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ซึ่งเป็นงานหลักในการให้บริการจด
ทะเบียนจัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
จากัด บริษัทจากัด สมาคมการค้า หอการค้า คาขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการ
รับแจ้งเอกสารงบการเงินประจาปีของนิติบุคคลดังกล่าว หนังสือชี้แจงการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิ ดชอบที่ยื่ นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นทั้งหน้าที่และภาระในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
จะต้องเสียทั้งเวลาและสิ้นเปลืองเงินงบประมาณในการบริหารการจัดเก็บ เป็นจานวนมาก ผู้ขอรับการประเมิน
ในฐานะประธานคณะทางานฯ ได้ศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 ได้ให้
อานาจไว้ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 12 มาตรา 12/1 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจ
กาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ แย้ง
กับบทบัญญัติในมาตรานี้ จึงได้ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับตามกฎหมาย
โดยคื น เอกสารการจดทะเบี ย นให้ กั บ ผู้ ข อจดทะเบี ย น และการรั บ แจ้ ง เอกสารกระดาษให้ เ ป็ น เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526
ระเบียบดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
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 คิดเป็นน้าหนัก 22.4 ตัน ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการ
เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร และจัดซื้อตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มทะเบียน ประหยัดเงินงบประมาณและการบริหาร
จัดการปีละประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท และรองรับระบบการจดทะเบียนธุรกิจ ( e-register ) และระบบการ
รับงบดุลประจาปี ( e-filing ) ของประเทศมีความทันสมัยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
ปลายปี 2558
--------------------------

คำนำ
ผลงานทางวิชาการ (ผลงานหมายเลข 1) เรื่อง ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 เป็นผลงานที่ผู้ขอรับการประเมิน ได้นาเสนอ เพื่อขอรับการประเมินเพื่อดารงตาแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งเลขที่ 5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สืบเนื่องมาจากผู้ขอรับการประเมินเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน งานที่ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทหลายคณะ เช่น คณะทางานทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท คณะทางานพิจารณาทบทวนร่างระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2554 เป็นต้น โดยเฉพาะการยกร่างระเบียบหรือทบทวนระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆของกรม จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทางานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ใน
การดูแ ลรั กษาของกรมพั ฒ นาธุ ร กิจ การค้า สื บเนื่องจากธุรกิ จ ที่จัด ตั้งขึ้น ตามกฎหมายที่อยู่ ภ ายใต้บังคั บ
กฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับผิดชอบ 9 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษั ท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท
จากัด 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 งบการเงินประจาปี และ
เอกสารทุกชนิดต่อนายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวเป็นจานวนมากประมาณปีละ 11,200,000 แผ่น คิดเป็น
น้าหนัก 22.4 ตันต่อปี โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้เป็นต้น
มา ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษา วิเคราะห์ และเห็นว่าอาศัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าวในการยกร่างระเบียบ
กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า เพื่อ รองรั บ การปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสาร
กระดาษให้อยู่ในรูปของของอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าได้มีการนาเสนอหรือเก็บรักษาเป็น
เอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นการท้าทายต่อการบริหารการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยราชการหน่วยแรกของประเทศ
ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยราชการ
และภาคเอกชนในการบริหารการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารต้นฉบับ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสาร ตรวจค้นเรียกใช้เอกสาร และการให้บริการแก่ประชาชนจะได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา โปร่งใสตรวจสอบได้
สยาม ลิขิตพงศธร
กรกฎาคม 2557
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1.ขอบเขตของงาน
1.1 สภาพปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
1.1.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจโดยตรง
ตั้งแต่การบริการจัดตั้งธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข็งขันได้ และ
การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็น
ส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพสะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยการมี
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย ภายใต้บทบาท
ภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง
โดยนาเทคโนโลยีมาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การ
เชื่อมโยงข้อมูล นิ ติบุ คคลระหว่างหน่ ว ยงาน การให้ บริการหนังสื อรับรองนิติบุคคล และการเพิ่มช่องการ
ให้บริการเชิงรุก โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศง่ายต่อ
การประกอบธุรกิจ
(2) ด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพ ส่งเสริมธุรกิจให้มี
มาตรฐานคุณภาพตลอดจนสร้างโอกาสทางการ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลกฎหมาย
กับการประกอบธุรกิจในความรับผิดชอบ 9 ฉบับ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการตรวจสอบและกากับ
ดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ประทาความผิด

๒
ภารกิจทั้ง 3 ด้านนั้น มีภารกิจด้านการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ เป็นภารกิจให้บริการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด และการตรวจ คัดและให้การรับรองเอกสาร ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท จะมีความสาคัญเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียน
ทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะต้องจัดเก็บเอกสารเป็นจานวนมากไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด
และให้คารับรองตามมาตรา ๑๐๒๐๑ แต่เดิมในการจัดเก็บเอกสารของนายทะเบียนเป็นกระดาษ (Hardcopy)
รวมเป็นแฟ้มทะเบียนแต่ละนิติบุคคล และจัดเก็บเป็นไมโครฟิล์มสารองไว้เผื่อกรณีเอกสารสูญหาย เมื่อมีการ
จั ด เก็ บ เอกสารอยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ได้ ห า รื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสาเนางบดุลที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๓๙๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๙๙๓ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมการของบริษัทส่งต่อนายทะเบียน
เป็นเอกสารที่นายทะเบียนจาเป็นต้องเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด และให้คารับรองตามมาตรา ๑๐๒๐
หรือไม่ และเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาตามมาตรา ๑๐๒๐ มีความหมายอย่างไร และนายทะเบียนมี
อานาจกาหนดเอกสารที่ จ ะจั ด เก็บ รั ก ษาไว้ใ ห้ บุ คคลทั่ว ไปตรวจ คัด และให้ ค ารั บรองได้ห รือไม่

และ

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือ เรื่องเสร็จที่ 188/2530
ประเด็นแรก สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสาเนางบดุลที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๓๙ วรรคสองและมาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมการของบริษัทส่งต่อนายทะเบียน เป็น
เอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ คัด และให้คารับรองตามมาตรา ๑๐๒๐ หรือไม่
นั้ น เห็ น ว่ า มาตรา ๑๐๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บั ญ ญั ติ ว่ า บุ ค คลทุ ก คนเมื่ อ ได้ เ สี ย
ค่าธรรมเนียมตามกาหนดในกฎข้อบังคับ

ของเสนาบดีเจ้ากระทรวงแล้ว ชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 ว่าด้วย หุ้นส่วนและบริษัท
๑
มาตรา ๑๐๒๐ บุคคลทุกคนเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้วชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือ
จะขอให้คัดสาเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใดๆ พร้อมด้วยคารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้
ผู้มีส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั ใดๆ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว ชอบที่จะขอให้นายทะเบียนทา
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้ก็ได้
๒

มาตรา ๑๑๓๙ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเริม่ แต่วันจดทะเบียนบริษัทนั้นให้รักษาไว้ ณ สานักงานของบริษัทแห่งที่ได้จดทะเบียนไว้ สมุดทะเบียนนี้ให้
เปิดให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาทาการโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด แต่กรรมการจะจากัดเวลาลงไว้อย่างไรพอสมควรก็
ได้ หากไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง
ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งสาเนาบัญชีรายชือ่ ผู้ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดในเวลาที่ประชุม และรายชือ่ ผู้ที่ขาดจากเป็นผู้ถือ
หุ้นจาเดิมแต่วันประชุมสามัญครั้งที่แล้วมานั้น ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง และมิให้ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับแต่การประชุมสามัญบัญชีรายชื่อนี้
ให้มีรายการบรรดาที่ระบุไว้ในมาตราก่อนนั้นทุกประการ
๓

มาตรา ๑๑๙๙ บุคคลใดประสงค์จะได้สาเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใดๆ ก็ชอบทีจ่ ะซื้อเอาได้โดยราคาไม่เกินฉบับละยี่สิบบาท
ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งสาเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่ง
นับแต่วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

๓
ทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้นายทะเบียนทาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด
ๆ ให้ก็ได้ หรือจะขอให้คัดสาเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมด้วยคารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้
บทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป จึงมีผลใช้
บังคับกับบทบัญญัติทั้งหมดในลักษณะดังกล่าว ปัญหาว่าเอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ตามมาตรา
๑๐๒๐ ได้แก่เอกสารประเภทใดบ้างนั้ น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ลั กษณะ ๒๒ มิได้บัญญัติไว้
โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรั กษาไว้นั้น
หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน และเอกสารที่กฎหมายบัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่งต่อนาย
ทะเบียน สาหรับเอกสารที่กฎหมายบัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่งต่อนายทะเบียนนั้นประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ ได้บัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่งเอกสารต่าง ๆ ต่อนายทะเบียนไว้หลาย
กรณี สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสาเนางบดุลก็เป็นเอกสารที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
๑๑๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมการมีหน้าที่ส่งให้แก่นายทะเบียนด้วย ดังนั้น
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสาเนางบดุลนั้นจึงเป็นเอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไป
ตรวจหรือขอให้คัดสาเนาพร้อมด้วยคารับรองว่าถูกต้องมอบให้ตามมาตรา ๑๐๒๐
ประเด็นที่สอง เอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาตามมาตรา ๑๐๒๐ มีความหมายอย่างไร และ
นายทะเบียนมีอานาจกาหนดเอกสารที่จะเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจ ขอคัดสาเนา และให้คารับรองได้
หรือไม่ นั้น เห็นว่าเอกสารที่นายทะเบียนต้องเก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๑๐๒๐ หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนและเอกสารที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ บัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทส่ง
ต่อนายทะเบียน ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในปัญหาประการที่หนึ่งส่วนปัญหาว่า นายทะเบียนมีอานาจกาหนด
เอกสารที่จะเก็บรักษาไว้ให้บุคคลทั่วไปตรวจคัด และให้คารับรองได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ๒๒ ไม่ได้บัญญัติให้อานาจนายทะเบียนในการกาหนดเอกสารที่จะเก็บรักษาไว้ให้
บุคคลทั่วไปตรวจ หรื อขอให้ คัดสาเนาพร้อมด้วยคารับรองว่าถูกต้องมอบให้ ตามมาตรา ๑๐๒๐ ได้ นาย
ทะเบียนจึงกาหนดเอกสารดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้
( เอกสารหมายเลข 1 )
ในปี 2544 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ โดย
นาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเป็นภาพแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลระบบอิมเมจ (Image)
และการออกหนั งสื อรั บ รองนิติบุ คคลผ่ านทางคอมพิว เตอร์ระบบซันไฟล์ (Sunfire) เพื่อให้การบริการจด
ทะเบี ย นในการตรวจสอบข้ อ มู ล ผ่ า นทางหน้ า จอระบบอิ ม เมจ (Image) โดยไม่ ต้ อ งเบิ ก แฟ้ ม ทะเบี ย น
(Hardcopy) เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน และการให้บริการข้อมูลธุรกิจ หนังสือรับรองนิติบุคคล แก่

๔
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านทางระบบซันไฟล์ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ลดขั้นตอนและบริการ แต่ด้วยข้อจากัด
ทางด้านข้อกฎหมายจึงมีความจาเป็นต้องการจัดเก็บเอกสาร (Hardcopy) ควบคู่ขนานกับระบบการจัดเก็บ
เป็ น เอกสารอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่น ายทะเบี ย นเก็บ รักษาไว้ตามมาตรา 1020 จึงเป็ นเหตุให้ เอกสารการจด
ทะเบียนทุกชนิดที่ส่งต่อนายทะเบียน ตั้งแต่จัดตั้งหอทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นต้นมาจนถึงปี 2548
มีการจัดเก็บเอกสารทะเบียนเป็นจานวนมหาศาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีความจาเป็นต้องบริหารจัดการ
เอกสารดังกล่าวด้วยการเช่าสถานที่ (โกดัง)จัดเก็บเอกสาร เสียค่าใช้จ่ายเช่ าสถานที่จัดเก็บเอกสาร ผูกพันเงิน
งบประมาณทุกปี จึงขอหารือการทาลายเอกสารต้นฉบับทางทะเบียนต่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก
ครั้ ง ว่าเอกสารที่น ายทะเบีย นเก็บรั กษาไว้ในรูปข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์จะทาลายต้นฉบับได้หรือไม่ โดยให้
ประชาชนตรวจดู ขอคัดสาเนา และให้คารับรองเป็ นเอกสารมหาชน ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น แต่ได้รับ
แจ้งว่า ตามกฎหมายประสงค์ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลภายนอกมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่แท้จริง ประกอบกับการทาลายเอกสารต้นฉบับนั้นไม่มีกฎหมาย
ฉบับใดให้อานาจแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้เป็นการเฉพาะ และเอกสารที่จัดเก็บไว้ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ก็ยังไม่มีกฎหมายกาหนดรับรองสถานะให้มีฐานะเทียบเท่าเอกสารต้นฉบับแต่อย่างใด ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจึงไม่สามารถทาลายต้นฉบับเอกสารดังกล่าวได้ ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 163/2548
( เอกสารหมายเลข 2 )
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังต้องจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนสะสมมา
เป็นจานวนมหาศาล จนถึงปี 2552 จึงได้หารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งว่าจะสามารถทาลาย
เอกสารคู่ฉบับที่กาหนดให้ยื่นพร้อมเอกสารต้นฉบับในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้หรือไม่ อย่างไร
นั้น ในการจัดเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไว้ที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใน
ท้องที่ที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจดทะเบียนนั้น บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจเอกสารหรือจะขอให้คัด สาเนา
หรือเนื้อความในเอกสารพร้อมคารับรองว่าถูกต้องมอบให้ได้ นอกจากนั้น เอกสารคู่ฉบับที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้เก็บรักษาให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ และเป็นการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมาย
ต้องการที่บุคคลทั่วไปยังสามารถที่จะขอตรวจเอกสารหรือจะขอให้คัดสาเนาหรือเนื้อความในเอกสารพร้อมคา
รับ รองว่าถูกต้องมอบให้ ได้อีกทางหนึ่ งด้ว ย ดังนั้น กรมพัฒ นาธุรกิจการค้าสามารถทาลายเอกสารคู่ฉบับ
ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดังกล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ดาเนินการทาลายเอกสารคู่ฉบับคาขอจดทะเบียน
ตามที่ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่ว นบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่ วนและบริษัท พ.ศ.
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2538 ได้กาหนดให้นิติบุคคลที่ยื่นคาขอจดทะเบียนในส่วนภูมิภาคยื่นจานวน 2 ชุด(ต้นฉบับ 1 ชุด คู่ฉบั บ 1
ชุด) ต้นฉบับให้เก็บไว้ที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่ และ
ให้จัดส่งคาขอคู่ฉบับไปเก็บไว้ที่กรม และต่อมาจึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ให้นิติบุคคลที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
ในส่วนภูมิภาคยื่นเพียง 1 ชุด ส่งผลให้เอกสารทางทะเบียนที่กรมจัดเก็บลดปริมาณลงได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมี
ปริมาณเอกสารที่จัดเก็บเป็นจานวนมากเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ตามสั ด ส่ ว นที่ นิ ติ บุ ค คลจั ด ตั้ ง ใหม่ ใ นแต่ ล ะปี

จานวนสถิติการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีก็จะแปรผันเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน ตามบันทึกเรื่อง
เสร็จที่ 455/2552
( เอกสารหมายเลข 3 )
1.1.2 ปั จ จุ บั น การจดทะเบีย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท กรมพั ฒ นาธุร กิ จ การค้ า มี ศู น ย์
ให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และรับงบดุลประจาปี รวมทั้งสิ้น 87 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ให้บริการใน
ส่วนภูมิภาค สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 ศูนย์ และสาขาจังหวัด 4 ศูนย์ (พัทยา หัวหิน เกาะสมุย
และแม่สอด) ศูนย์ให้บริการในส่วนกลาง สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 จานวน 6 ศูนย์ (ปิ่นเกล้า
พหลโยธิน รัชดา สุรศักดิ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ) และส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 1 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์จะ
ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ รับงบดุลประจาปี และรับเอกสารทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนเป็นจานวนมากจาก
สถิติการให้บริการการที่ผ่านมาสามปีย้อนหลัง
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลปี 2554 - 2556
รายการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

จดทะเบียนจัดตั้ง

55,399

63,845

67,302

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

111,796

126,693

137,707

จดทะเบียนเลิก

14,078

16,936

17,435

400,364

418,613

68,291

560,300

528,757

551,919

นิติบุคคลส่งงบดุลระจาปี
นิติบุคคลคงอยู่

หมายเหตุ

ปีงบการเงิน

ที่มา : สานักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูล ณ เมษายน 2557
( เอกสารหมายเลข 4 )
จากสถิติการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทตั้งแต่จัดตั้งหอทะเบียนในปี 2466 จนถึงปัจจุบัน
ครบ 111 ปี มีนิติบุคคล จานวน 1,100,000 ราย (จัดเก็บเป็ นภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 100,000,000
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ภาพ) ในจานวนนิติบุคลดังกล่าวมีการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชาระบัญชี ล้มละลาย และร้าง จะคงเหลือ
อยู่ที่มีการเคลื่อนไหว (Active) ประมาณ 550,000 ราย จะมีการส่งงบดุลประจาปีประมาณ 450,000
ราย คิดเป็นร้อยละ 81 ของนิติบุคคลที่มี การเคลื่อนไหว (Active) และในแต่ละปีมีการจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลประมาณปีละ 66,000 คาขอ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลประมาณปีละ 137,000
คาขอ และเลิกประมาณปีละ 17,000 คาขอ รวมกับงบดุลประจาปีที่นิติบุคคลส่งให้นายทะเบียนอีกประมาณ
400,000 ราย ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีเอกสารจดทะเบียนและเอกสารทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องจัดเก็บ คาขอจดทะเบียนทุกชนิด จานวน 220,000 คาขอต่อปี หนึ่งคาขอจะมี
เอกสารเฉลี่ยประมาณ 10 แผ่น รวมจัดเก็บเอกสารจดทะเบียนต่อปีประมาณ 2,200,000 แผ่น และงบดุล
ประจาปี จานวน 450,000 รายต่อปี หนึ่งรายจะมีเอกสารเฉลี่ย 20 แผ่น รวมจัดเก็บเอกสารจดทะเบียนต่อ
ปี ป ระมาณ 9,000,000 แผ่ น รวมเป็ น เอกสารทั้ ง สิ้ น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ที่ จ ะต้ อ งจั ด เก็ บ รวม
11,200,000 แผ่นต่อปี คิดเป็นน้าหนักได้ 22.4 ตันต่อปี จากสูตรค้านวณ กระดาษเอสี่ขนาด 80 แกรม
หนึ่งรีม มี 500 แผ่น มีน้าหนักเท่ากับ 1 กิโลกรัม (สูตรการหาน้าหนักกระดาษ เป็น กิโลกรัมต่อ 1 รีม (
500 แผ่น) กระดาษ 80 กรัม/ตารางเมตร คือ ความกว้าง 1 เมตร x ความยาว 1 เมตร ชั่งน้าหนักได้ 80
กรัม น้าหนัก (กรัม) = ความยาว (เมตร) x ความกว้าง (เมตร) x น้าหนักพื้นฐาน (กรัม/ตารางเมตร) แปลง
หน่วยจากเมตรเป็นนิ้ว 1 เมตร = 39.37 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว = 1/39.37 เมตร)
( เอกสารหมายเลข 5 )
หากพิจ ารณาจ านวนเอกสารที่จัดเก็บแล้ ว เป็นภาระในการบริห ารจัดการเก็บเอกสาร
ดังกล่าว แต่ก็ด้วยบทบาทและหน้าที่ของกรม ยังจาเป็นที่จะต้องจัดเก็บเอกสารต่อไป จะปฏิเสธการจัดเอกสาร
ดังกล่าวไม่ได้เลยด้วยข้อกฎหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น
1.2 เหตุผลความจ้าเป็นในการยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดท้าหรือดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ..........
1.2.1 การประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน
2556 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กล่าวถึงการบริหารการจัดเก็บเอกสารตามภารกิจและอานาจหน้าที่
ของกรมแล้วเห็นว่านับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี (จากสถิติการจดทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตามข้อ
1.1.2) จึงมอบหมายให้นายสยาม ลิขิตพงศธร ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะผู้อานวยการสานักธรรมาภิบาล
ธุรกิจ ศึกษาหาแนวทางการบริหารการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรม โดยนาเทคโนโลยีมาเป็น
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เครื่ องมือในการจัดเก็บเอกสาร ทั้งนี้ อาจมีความจาเป็นต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และออก
ระเบียบกรมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติม เห็นด้วยกับแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าว โดยอาจจะพิจารณาใช้แนวทางการส่งคืนเอกสารงบการเงินประจาปีให้นิติบุคคลเป็นผู้
จัดเก็บเอง
มติที่ประชุม รับทราบและให้สานักที่มีหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับในการจัดเก็บเอกสารให้ความร่วมมือ
พร้อมทั้งให้รายงานผลความคืบหน้าผลการดาเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดื อนจนกว่าการดาเนินการจะ
เสร็จสิ้น
( เอกสารหมายเลข 6 )
1.2.2 ต่อมาการประชุมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งที่ 12/2556 วันอังคารที่ 17
ธันวาคม 2556 ผู้ขอรับการประเมินได้รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติ
บุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมต่อที่ประชุมว่า ได้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสารแล้ว
เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 ให้อานาจกรมซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่
กฎหมายต้องการแล้ว อาจกาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ
นั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้
มติที่ประชุม มอบให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นประธานคณะทางานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของ
นิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วยตัวแทนสานักที่มีหน้าที่และมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสาร และหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สานักบริหารกลาง เป็นเลขาคณะทางาน โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน (เดือนมิถุนายน 2557)
( เอกสารหมายเลข 7 )
1.3 หลักการและเหตุผลการยกร่างระเบียบ
1.3.1 เพื่อพัฒนาการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
การเข้าถึงข้อมูล ในการเรี ย กใช้เอกสารได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ลดภาระการจัดเก็บเอกสารกระดาษและ
ประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดเก็บเอกสารได้ประมาณปีละหนึ่งร้อยล้านบาท

๘
( เอกสารหมายเลข 8 )
1.3.2 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมการค้า หอการค้า การขออนุญาต
หรือการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และเอกสารรับแจ้งสาเนางบการเงิน สาเนาบัญชี
รายชื่ อผู้ ถือ หุ้ น หนั งสื อชี้แจงการจดทะเบี ย น หรื อหนัง สื อแจ้ งการดาเนินการตามกฎหมายที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดเก็บเป็นเอกสารต้นฉบับทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 การด้าเนินการยกร่างระเบียบ
1.4.1 จัดตั้งคณะทางานยกร่างระเบียบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อพิจารณายกร่างระเบียบการจัดทาข้อมูลให้
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคาสั่งที่ ก 195/2556 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2556 แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของ
กรมฯเพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บ เอกสารโดยนาเทคโนโลยีมาช่ว ยในการดาเนินการ โดยคณะทางานดังกล่าว
ประกอบด้วย นิติกรเชี่ยวชาญเป็นประธาน และผู้แทนสานักที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ส านั กทะเบี ย นธุ ร กิจ ส านั กข้ อมูล ธุร กิ จ ส านักธุรกิ จการค้ าภูมิภ าค ส านั กกฎหมาย ส านักบริ ห ารการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักบริหารคลัง สานักธรรมาธิบาลธุรกิจ และ
สานักบริหารกลางร่วมเป็นคณะทางานฯ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแล
รั ก ษาของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า โดยจั ด เก็ บ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร วมทั้ ง การส่ ง คื น เอกสารให้
ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บเอกสารเองหรือการทาลายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
(2) บริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลรักษาของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าฯให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด
(3) มีอานาจในการเชิญข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
ให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะทางานฯ
(4) ให้ คณะทางานฯ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 6 เดื อนซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ 17
มิถุนายน 2557
( เอกสารหมายเลข 9 )
1.4.2 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ

๙
(1) ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสารแล้ว
เห็นว่า มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๖ มาใช้บังคับกับเอกสาร
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
๔

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้นาเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นาเสนอหรือเก็บ
รักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการนาเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พจิ ารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึก
เพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อความนั้น
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทัง้ ปวง รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น
ในกรณีที่มีการทาสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสาหรับใช้อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์
ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้
๕

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือ
คดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือ
วิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธกี ารเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธกี ารที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิง่ พิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
๖

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามทีก่ ฎหมายต้องการแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ใน
รูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับ
ข้อความดังกล่าว ถ้ามี
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจกาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้

๑๐
หรื อ ข้อ ความที่ ไ ด้มี ก ารจั ด ท าหรื อ แปลงให้ อ ยู่ ในรู ป ของข้อ มู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ใ นภายหลั ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม หมายความว่า การจั ดทาหรือ
แปลงเอกสารและข้อความต้นฉบับที่เป็นกระดาษ (Hardcopy) ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดแล้ว ให้ถือว่าได้มีการน้าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสาร
ต้ น ฉบั บ ตามกฎหมายแล้ ว ตามมาตรา 10 และห้ า มมิ ใ ห้ ป ฏิ เ สธการรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่า
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 11 โดยที่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมาย
กาหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ให้ถือว่า
ได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว
๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง
๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏ
อย่างถูกต้องได้ และ
๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามีความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ
ข้อความที่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือ
ข้อความใด อาจกาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้
(2) บทบั ญ ญัติม าตรา

๑๒/๑ ๗

แก้ ไขเพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติ ว่าด้ ว ยธุ รกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2551 หลังจากที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือเมื่อปี
2548 นายทะเบียนจะทาลายเอกสารทุกชนิดที่ยื่นต่อนายทะเบียนได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
๗

มาตรา ๑๒/๑ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับเอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดทาหรือแปลงให้อยู่ใน
รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
คณะกรรมการกาหนด

๑๑
ดั ง นั้ น เมื่ อ การจั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความ (Hardcopy) ในภายหลั ง ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ให้ถือว่าได้มีการน้าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมาย
แล้วตามมาตรา 10
( เอกสารหมายเลข 10 )
(3) ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะประธานคณะทางาน ได้ประชุมคณะทางานบริหารจั ดการ
เอกสารทางธุร กิ จ ของนิ ติ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นการดูแ ลรัก ษาของกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้า และได้ ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ประชุมคณะทางานยกร่างระเบียบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 และ
ให้รายงานผลความคืบหน้าในที่ประชุมคณะผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งท่านอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ความสาคัญในเรื่องนี้โดยกาชับให้คณะทางานยกร่างระเบียบฯในเบื้องต้นก่อน แล้วจะให้ผู้บริหารประชุม
ร่วมกับคณะทางานเพื่อพิจารณาร่างระเบียบด้วย
1.4.3 ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท้าหรือดัดแปลงเอกสาร
และข้อความให้อยูใ่ นรูปอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ..........
ผู้ขอรับการประเมินได้ยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาหรือ
ดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ......นาเสนอให้คณะทางานพิจารณาปรับแก้ไข
และนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะทางานร่วมกับอธิบดีและผู้บริหารกรม และที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขระเบียบฯ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

๑๒
(ร่าง)
ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ..........
-----------------------------โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้รูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารการรับส่งและ
ข้อมูลตลอดจนการทาธุรกรรมปรับเปลี่ยนไป เป็นรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นรวมถึงเอกสาร
หรือข้อความที่ได้มีการจัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปข้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง และโดยที่กฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดให้การจัดทา หรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 วรรคสาม และมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จึงออกระเบียบดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ .........................เป็นต้นไป
บรรดาคาสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์”หมายความ
ว่า การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความการจดทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้ น
หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และเอกสารธุรการ (Back Office)
“ผู้ จัดทาหรื อแปลง “หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้จัดทาหรือแปลงเอกสารหรือข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

๑๓
“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ตรวจสอบการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“เอกสาร” หมายความว่า เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ เอกสารการขออนุญาต งบการเงิน
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เอกสารรับจดแจ้ง หนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น และเอกสารธุรการ (Back Office) ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัว เลข เสีย ง ภาพ หรื อรู ป แบบอื่น ใดที่สื่ อความหมายได้โ ดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรือโดยผ่ านวิธีการใดๆ
ข้อความที่ได้สร้าง
“เมตาดาตา”(Metadata) หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้กากับและอธิบายข้อมูลอื่น
ข้อ 4 การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
ข้อ 5 เอกสารหรือข้อความที่จัดเก็บด้วยการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ มี 3 ประเภท คือ
(1) เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และการอนุญาต
(2) เอกสารรับจดแจ้งจากผู้ประกอบธุรกิจ
(3) เอกสารธุรการ (Back Office)
ข้อ 6 เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และการขออนุญาต เมื่อนายทะเบีย นรับจดทะเบียน
หรืออนุญาตแล้วแต่กรณี ให้ผู้จัดทาหรือแปลงบันทึกข้อมูลและภาพคาขอจดทะเบียนธุรกิจ หรือการอนุญาต
ด้วยวิธีการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกากับอธิบายข้อมูล
(Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็น
หลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการบักทึกเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลงให้
ถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้องและส่งคืนผู้ยื่น ตามข้อกาหนดแนบท้ายระเบียบนี้
เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และการอนุญาต ให้ผู้ตรวจสอบประทั บ ข้ อ ความ “เอกสาร
นี้ ไม่สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่ องจากได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ใ นรู ป ของ

๑๔
ข้ อ มู ล อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ”และลงชื่อ
กากับ
ในกรณีเอกสารการจดทะเบียน และการอนุญาตที่จัดเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
แล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้ ผู้ ต รวจสอบแจ้ ง
เจ้าของข้อมูลจัดส่งเอกสารและข้อความการจดทะเบียนหรือการอนุญาตที่เก็บรักษาไว้ ยื่นต่อผู้ตรวจสอบเพื่อ
ดาเนินการตามวรรคแรก
ข้อ 7 เอกสารรับจดแจ้งจากผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สาเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้จัดทาหรือแปลงบันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าว ด้วยวิธีการจัดทาหรือแปลง
เอกสารและข้ อความให้ อยู่ ใ นรู ป ของข้อมูล อิเล็ กทรอนิก ส์ และกากับอธิบายข้อมู ล (Metadata) ที่ แสดง
สาระสาคัญอันเป็ นคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดของข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ ผู้
ตรวจสอบ ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการบักทึกเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลงถูกต้องครบถ้วน
ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้องและส่งคืนผู้ยื่น ตามข้อกาหนดแนบท้ายระเบียบนี้
เอกสารรับจดแจ้งตามวรรคแรก ให้ผู้ตรวจสอบประทับข้อความ “เอกสารนี้ไม่สามารถใช้
อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจ
สอบ”และลงชื่อกากับ
ข้อ 8 เอกสารธุรการ (Back Office) ให้ผู้จัดทาหรือแปลงบันทึกเอกสารและข้อความหนังสือ
และเอกสารประกอบ ด้วยวิธีการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และกากับอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการบักทึกเอกสารและข้อความ
ที่จัดทาหรือแปลงถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้องและให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับดังกล่าว เพื่อ
ปฏิบัติตามระเบีย บสานักนายกรั ฐ มนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2548 ตามข้อกาหนดแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 9 การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการกาหนด
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือ ได้ อ ย่ า งน้ อ ย
ต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) การระบุตัวตน (Indentification)
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(2) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา (Accountability)
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดทาหรือแปลงได้ ดาเนิ น การ
โดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
จัดทาหรือแปลง และผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้
ข้อ 10 การจั ดทาหรื อแปลงเอกสารและข้อความให้ อยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ นั้ น
ให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและข้อความเดิม
ข้อ 11 การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมี มาตรฐานขั้ น ต่ า ตามข้ อ ก าหนดแนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
ฉบั บที่ 1 ว่ าด้ วยข้ อ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 12 บรรดาเอกสารหรือข้อความที่ได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้สานักที่อธิบดีมอบหมายดาเนินการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ โดยให้ มี กระบวนการในการจั ดท าหรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อยู่ ใ นรู ป ของข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บรักษาไว้เพื่อบริหารจัดการต่อไป
เอกสารหรือข้อความที่กรมพัฒนาธุรกิจจัดเก็บไว้ตามวรรคแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง
ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ด าเนิ น การจั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน......................นับแต่ระเบียบนี้ใช้ บังคับ
ประกาศ ณ วันที่....................................
ที่ ป ระชุ ม ให้ ป รั บ เปลี่ ย นชื่ อ ร่ า งระเบี ย บเป็ น “ระเบี ย บกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
......... เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน
(1) ให้ปรับบทนาย่อหน้าแรก โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และมอบให้ผู้เชี่ยวชาญสยาม ผู้อานวยการสานักข้อมูลธุรกิจ ผู้อานวยการ
สานักกฎหมาย และ ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาร่วมกัน
(2) สาหรับการอาศัยอานาจที่จะออกระเบียบฯ ให้นามาตรา 12 วรรคสาม
มาตรา 12/1 และผู้อานวยการสานักกฎหมายได้เพิ่ มมาตรา 35๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนี้
มาตรา 12 วรรคสาม “หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด
อาจกาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้น ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี”้
มาตรา 12/1 “ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บังคับกับ
เอกสารหรือข้อความที่ได้การจัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังดัวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 35 คาขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คาสั่งปกครอง การชาระเงิน การประกาศ
หรือการดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทาในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นาพระราชบัญญัตินี้มาใช้
บังคับ และให้ ถือว่ามีผ ล โดยชอบด้ว ยกฎหมายเช่นเดีย วกับการดาเนินการตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายในเรื่องนั้นกาหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องกระทาหรืองดเว้น
กระทาการใด ๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกาหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้…

พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
๘

มาตรา ๓๕ คาขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน การประกาศ หรือการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับ
หน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้
นาพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถอื ว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น
กาหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระทาหรืองดเว้นกระทาการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อ
กาหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นาบทบัญญัติใน
หมวด ๓ และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การนามาตรา 12 วรรคสาม มาตรา 12/1 และมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มา
บังคับใช้เพียงพอต่อการออกร่างระเบียบของกรมฉบับนี้หรือไม่ ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2544 ต้ อ งการให้ จั ด เก็ บ เอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ถือว่าเป็นเอกสารต้นฉบับ และเอกสารต้นฉบับที่เป็นกระดาษก็เป็นเอกสารต้นฉบับ
เช่นกัน โดยที่เอกสารที่กรมรับไว้ถือว่าเป็นเอกสารทางราชการต้องเก็บรักษาตลอดไป และเอกสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของกรมจะให้ ธุ ร กิ จ เก็ บ รั ก ษาได้ ห รื อ ไม่ ขอให้ ค ณะท างานฯ ได้ ค้ น ข้ อ กฎหมายอื่ น
ประกอบด้วย
(3) ข้อ 3.ในระเบียบนี้ ให้ตัดข้อความ “การบริหารจัดการ” หมายถึง ... ออกให้แก้ไข “ผู้มี
หน้าที่จัดทาหรือแปลง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ บุคลอื่น ซึ่งจะต้องได้รับมอบหมาย
จากผู้ อานวยการกองหรื อเที ย บเท่ าให้ เ ป็ น ผู้ มี ห น้า ที่จัดท าหรือ แปลงเอกสารให้ อยู่ในรูปแบบของ ข้ อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และให้แก้ไข “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
กองหรือเทียบเท่าให้เป็น ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่าน
การจัดทาหรือแปลงและรั บ รองกระบวนการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(4) ข้อ 4.ให้แก้ไขคณะทางานบริหารจัดการเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแล
รักษาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบด้วยรองอธิบดีที่กากับดูแลด้านกฎหมายเป็นประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักข้อมูลธุรกิจ สานักทะเบียนธุรกิจ สานักกฎหมาย สานักบริหารคลัง สานักบริหารการ
ประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ างด้ าว ส านั กธุ ร กิจ การค้าภู มิภ าค ส านั กธรรมาภิบาลธุร กิจ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นคณะทางาน นิติกรเชี่ยวชาญ เป็นเลขานุการคณะทางาน นิติกรชานาญการพิเศษ สานัก
กฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สานักบริหารกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
(6) ข้อ 5. ให้แก้ไข (1) เป็น เอกสารจดทะเบียน ได้แก่ เอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัท สมาคมการค้า หอการค้า และเอกสารการขออนุญาตหรือการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว
(7) ข้อ 6. ให้เพิ่มเติมคา เมตาดาตา หน้า (Metadata) เป็น “...กากับอธิบายข้อมูล
เมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ...
(8) ข้อ 7. ให้เพิ่มเติมคา เมตาดาตา หน้า (Metadata) เป็น “...กากับอธิบายข้อมูล
เมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ...
(9) ให้นาข้อ 6.และข้อ 7.ยุบรวมกัน ให้สานักทะเบียนธุรกิจและสานักข้อมูลธุรกิจจัดทา

๑๘
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติรวมเป็นฉบับเดียวกัน
(10) ข้อ 8.ให้แก้ไขเป็นข้อ 7.และเพิ่มเติมคาว่า เมตาดาตา ตรง “กากับอธิบายข้อมูลเมตา
ดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
(11) ข้อ 9. ให้แก้ไขเป็นข้อ 8.
(12) ข้อ 10.ให้แก้ไขเป็นข้อ 9. การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีมาตรฐานขั้นต่า ตามข้อกาหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย ข้อกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทาหรื อแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุมฯ
(1) มอบให้ นายสยาม ลิขิตพงศธร ประธานคณะทางานฯปรับแก้ไขร่างระเบียบกรมตามมติที่
ประชุมที่ได้ปรับแก้ไข
(2) ให้ผู้อานวยการสานักทะเบียนธุรกิจและผู้อานวยการข้อมูลธุรกิจร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและนามาแนบท้ายระเบียบกรมฯ
(3) ให้ส่งร่างระเบียบฯและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดาเนินการเสร็จแล้วตาม (1) และ (2) ให้
สานักกฎหมายดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(4) ให้ ส านั กเทคโนโลยี ส ารสนเทศทบทวนข้ อกาหนดและแนวปฏิ บัติตามมา ตรฐ า น ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเวลาในการพัฒนาระบบ ประมาณ 2 เดือน และทดสอบระบบ 1 เดือน รวม 3 เดือน อธิบดีขอให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และเริ่มใช้ปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ผู้ขอรับการประเมินในฐานะประธานคณะทางานฯ ได้ดาเนินการปรับแก้ร่างระเบียบฯและขอ
ความเห็นชอบระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า จนเสร็จสิ้น ทุกขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อให้ เป็นไปตาม
นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นชอบและลงนามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2557 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
( เอกสารหมายเลข 11 )

๑๙

ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557
-----------------ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทา ดัดแปลงและจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าได้มีการจัดเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 วรรคสาม มาตรา 12/1 และมาตรา 35 แห่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความ
ว่า การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาตหรือการขอหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสาเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน
หนั งสือแจ้งการดาเนิ นการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้าและเอกสาร
หนังสือราชการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

๒๐
“ผู้จัดทาหรือแปลง” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“ผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลอื่นที่ได้
รั บ มอบหมายจากผู้ จั ด ท าหรื อ แปลงให้ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดทาหรือแปลง ให้เป็นผู้มี
หน้าที่
(1) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไ ด้ จ ากการ
จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความหมาย
หรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม
(2) ตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดาเนินการ คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลเล็กทรอนิกส์
ที่ผ่านการจัดทาหรือแปลง และที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้จัดทาหรือแปลง
(3) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้อความบรรยายสาระสาคัญของเอกสารและข้อความ ซึ่งต้องครอบคลุมให้สามารถสืบค้น
เอกสารและข้อความนั้นได้ถูกต้อง
“เอกสาร” หมายความว่า เอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาตหรือการ
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสาเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจง
การจดทะเบียน หนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุร กิจการค้า
และเอกสารหนังสือราชการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ
“เมตาดาตา”(Metadata) หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้กากับและอธิบายข้อมูลอื่น
ข้อ 4 ให้มีคณะทางานคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดทาหรื อ แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” โดยองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ของคณะทางานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด

๒๑
ข้อ 5 เอกสารหรือข้อความที่จะต้องจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ มี 3 ประเภท คือ
(1) เอกสารจดทะเบียน ได้แก่ เอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า หอการค้าและเอกสารการขออนุญาตหรือการ
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(2) เอกสารรับแจ้ง ได้แก่ สาเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการ
จดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3) เอกสารหนังสือราชการอื่นที่ไม่กาหนดไว้ใน (1) และ (2)
ข้อ 6 เอกสารตามข้ อ 5 (1) และ (2) เมื่อ นายทะเบีย นหรือเจ้า หน้ าที่ รับ จดทะเบีย น
อนุญาต หรือได้รับเอกสารแล้วแต่กรณี ให้ผู้ มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง ดาเนินการจัดทาหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง และส่งคืนผู้ยื่นคาขอ ผู้แจ้ง หรือผู้รับมอบอานาจ ตามข้อกาหนด
แนบท้ายระเบียบ
ข้อ 7 เอกสารตามข้ อ 5 (3) ให้ ผู้ มีห น้า ที่จั ดท าหรือ แปลง ดาเนิ นการจัด ทาหรื อแปลง
เอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และบั น ทึ ก เมตาดาตา ( Metadata) ที่ แ สดง
สาระส าคัญอัน เป็ น คุณลั กษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ ผู้
ตรวจสอบตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการบันทึกเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลงให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง
ข้อ 8 การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการกาหนด
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) การระบุตัวตน (Indentification)
(2) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
(4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา (Accountability)

๒๒
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดทาหรือแปลงได้ดาเนินการโดย
ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึ งดังกล่าวให้หมายความรวมถึง ผู้รับผิดชอบดาเนินงานจัดทา
หรือแปลงและผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้
ข้อ 9 การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
เป็นไปตามข้อกาหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย
ข้อกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ลงชื่อ

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

(นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๒๓
ข้อก้าหนดแนบท้ายระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2557
...........................................
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 เอกสารจดทะเบียน ตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557ข้อ 5 (1)หมายถึง
(1) แบบค าขอจดทะเบี ย น รายการจดทะเบี ย น และเอกสารประกอบค าขอจด
ทะเบียนทุกประเภทของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด
(2) แบบคาขออนุ ญาต คาขอจดทะเบีย น คาขอแจ้ง และเอกสารประกอบคาขอ
ทุกประเภทของสมาคมการค้า และหอการค้า
(3) หนังสือร้องเรียน ร้องขอให้เพิกถอนหรืออุทธรณ์ โต้แย้งคัดค้าน และหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริง รวมทั้งหนังสือและคาสั่งของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของห้างหุ้น ส่วนสามัญนิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมการค้า และหอการค้า
ข้อ 2 เอกสารรับแจ้ง ตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจั ด ท้ า หรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557 ข้ อ 5
(2)หมายถึง
(1) สาเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัดนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร หอการค้า และสมาคมการค้า
(2) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจากัด (แบบ บอจ.5) และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.006)
(3) สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปีและรายงานประจาปีของบริษัทมหาชนจากัด
(4) ส าเนารายงานการประชุ มประจ าปีแ ละรายงานประจ าปีข องหอการค้า และ
สมาคมการค้า
(5) หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนโดยมิใช่การยื่นจดทะเบียน เช่น
ก. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้านามของผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้านาม หรือในกรณีขอแก้ไขคาผิด
ข. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ
ค.หนังสือขอแก้ไขที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และหรือสานักงานสาขาในกรณี

๒๔
ทางราชการออกประกาศหรือคาสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(6) หนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ เช่น
ก. หนังสือขอให้ระงับเสร็จการชาระบัญชีและ/หรือการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด ออกจากทะเบียน รวมทั้งหนังสือขอยกเลิกการระงับดังกล่าว
ข. หนังสือแจ้งการยึดหุ้นหรือถอนการยึดหุ้น
ค. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย
ง. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย จัดหางาน
(7) เอกสารทางทะเบียนที่นายทะเบียนได้จัดทาขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น
เอกสารดาเนินการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดออกจากทะเบียนเป็นต้น
(8) คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เช่น
ก. คาสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด
ออกจากทะเบียน
ข. คาสั่งจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดคืน
สู่ทะเบียน
ค. คาสั่งเพิกถอนคาสั่งการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือบริษัทจากัดออกจากทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(9) หนังสือของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดแจ้งการ
ประกอบการงานเพื่อขอให้ ร ะงั บ การขีด ชื่อห้ างหุ้ นส่ ว นบริษัทดัง กล่ าวออกจากทะเบียนหรือแจ้ง ว่าไม่ไ ด้
ประกอบการงานแล้ว
(10) หนังสือนาส่งสาเนาคาสั่งศาลหรือคาพิพากษาของศาลที่มีคาสั่งหรือคาพิพากษา
ให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดคืนสู่ทะเบียน
(11) คาสั่งศาลหรือคาพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับรายการทางทะเบียน
(12) หนังสือหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารตามข้อ 2 (1) ถึง (11)
หมวดที่ 2
การจัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1
การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน
ข้อ 3 เมื่อนายทะเบียนรับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการ ดังนี้

๒๕
(1) ลงลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อ
และลายมือชื่อของนายทะเบียนผู้พิจารณาแล้ว
(2) ประทับตราชื่อนายทะเบียนใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย
(3) ระบุจานวนแผ่นและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา
(4) ระบุ ห มายเลขหน้าและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้ า
ด้านบนมุมขวา
ข้อ 4 เมื่อนายทะเบียนได้ดาเนินการตามข้อ 3 และมีคาสั่งให้รับจดทะเบียนหรือรับเอกสาร
ดังกล่ าวแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ า ที่ผู้ รั บ มอบหมายให้ เป็นผู้ มี ห น้าที่จัดทาหรื อแปลงเอกสารให้ อยู่ในรูปของข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะนาไปจัดทาหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ตรวจสอบความครบถ้วน จานวนหน้า การจัดเรียงลาดับ เนื้อ หา รูปแบบและความชัดเจนของข้อความ
ทั้งหมด
สาหรับการจัดเรียงลาดับของเอกสารนั้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงให้
จัดเรียงตามตารางรายละเอียดคาขอจดทะเบียนฯ แนบท้ายระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่า
ด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ยกเว้น แบบ สสช.1 (ถ้ามี) ให้จัดเรียงลาดับไว้ท้ายสุดของชุด
เอกสารจดทะเบียน
(2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย
ก. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (1) ได้แก่ เลขที่คาขอ วันที่ยื่นคาขอ
ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ รายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียน
พื้นที่รับจดทะเบียน ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน จานวนภาพเอกสาร
ข. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (2) ได้แก่ เลขที่คาขอ วันที่รับคาขอ
ชื่อนิ ติบุคคลเลขทะเบี ยนนิ ติบุ คคล ที่ตั้งสานักงานรายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียนจานวนกรรมการ
จานวนสมาชิก ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน/รับแจ้ง จานวนภาพเอกสาร
ค. เมตาดาตา (Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (3) ได้แก่ เลขที่และวันที่หนังสือ
(ถ้ามี) เลขที่และวันที่รับเอกสาร ชื่อเจ้าของหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับและพิจารณา
หนังสือ จานวนภาพเอกสาร
(3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลง ในกรณีที่เอกสารหรือ
ข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา
แหล่ งที่มาของเอกสาร คื อ ชื่อผู้ เป็นเจ้ าของเอกสาร เช่น ชื่ อบริษั ทในกรณี เป็ น
เอกสารคาขอจดทะเบียนบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ยื่นหนังสือในกรณีมีหนังสือขอระงับการจดทะเบียน เป็นต้น
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(4)กาหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหรือแปลง ไม่ต่ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่า ดังนี้
ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อนิ้ว
(dot per inch หรือ dpi)
ข.ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว
ค.ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว
ง.ภาพสาหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว
จ.ภาพขาว-ดา มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 1 บิต (bit)
ฉ.ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 8 บิต
ช.ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 24 บิต
(5) บันทึกข้อมูล (Text) และสแกนภาพ (Image) เอกสารจดทะเบียน
(6) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหมายสื่ อถึงเนื้อหาของข้อมูลเพื่อสามารถ
สืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ
(7) เมื่อดาเนินการตามข้อ 4 (1) - (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจนถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลภาพเอกสารคาขอจดทะเบียนที่สแกนอีกครั้ง
ข้อ 5 เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการ
ตามข้อ 4 แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ มอบหมายให้ เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดทาหรือแปลงและความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใ ช้ในการดาเนินการโดย
ตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดทาหรือแปลงเอกสารจดทะเบียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าตามข้อ 4 (4)
(2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการดาเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของขัน้ ตอนในการจัดทาหรือแปลงตามข้อ 4
(3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดทาหรือแปลง
โดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา จานวนหน้าและการจัดเรียงลาดับ
ของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารจดทะเบียน
(4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทา
หรือแปลงให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดทาหรือแปลงเอกสารจดทะเบียนนั้น
(5) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ตามข้อ 4 (2) ก. ข.
หรือ ค. แล้ว แต่กรณี โดยตรวจสอบข้อมูล รายการจดทะเบียนในหน้าสารบัญแฟ้มทะเบียนระบบ Image
เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata)
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(6) ในกรณีการดาเนินการสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม
ข้อมูลจานวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได้
(7) จัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อยืนยันระบบการดาเนินการ
ของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง
(8) เมื่อตรวจสอบแล้ วเห็ นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถู กต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารที่จัดทา
หรือแปลง
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทาหรือแปลงไม่ถูกต้องให้แจ้ง
ข้อ บกพร่องไปยัง ผู้มีห น้าที่จัด ทาหรือแปลง แก้ไขและดาเนินการตามข้อ 4และเมื่อผู้มีห น้า ที่จัดทาหรือ
แปลงดาเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 5อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่ 2
การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารรับแจ้ง
ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่รับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 2 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ลงลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อ
และลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาแล้ว
(2) ประทับตราชื่อเจ้าหน้าที่ใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย
(3) ระบุจานวนแผ่นและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา
(4) ระบุ ห มายเลขหน้าและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้า
ด้านบนมุมขวา
ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่
จัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะนาไปจัดทาหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ตรวจสอบความครบถ้วน จานวนหน้า การจัดเรียงลาดับ เนื้อหารูปแบบและความชัดเจนของข้อความ
ทั้งหมด
(2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อเอกสาร เลขทะเบียนนิติบุคคล วันเวลาที่จัดทาหรือแปลงเอกสาร
จานวนเอกสาร และชื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสาร
(3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลง ในกรณีที่เอกสาร
หรือข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา
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(4) กาหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหรือแปลง ไม่ต่ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่า ดังนี้
ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อ
นิ้ว (dot per inch หรือ dpi)
ข.ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว
ค.ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว
ง.ภาพสาหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว
จ.ภาพขาว-ดา มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 1 บิต (bit)
ฉ.ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 8 บิต
ช.ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ 24 บิต
(5) บันทึกข้อมูล (Text) และหรือสแกนภาพ (Image) เอกสารรับแจ้ง
(6) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหมายสื่อถึงเนื้อหาของข้อมูลเพื่อสามารถ
สืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ
(7)เมื่อดาเนิ น การตามข้อ 8 (1) ถึง (6) แล้ ว ให้ ต รวจทานความชัด เจน ถูกต้อ ง
ครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทาหรือแปลงด้วย
ข้อ 9 เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการ
ตามข้อ 8 แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ มอบหมายให้ เป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดทาหรือแปลง และความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการโดย
ตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดทาหรือแปลงเอกสารรับแจ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าตามข้อ 8 (4)
(2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการดาเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของขั้นตอนในการจัดทาหรือแปลงตามข้อ 8
(3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดทาหรือแปลง
โดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถูกต้องครบถ้วนของเนื้ อหา จานวนหน้าและการจัดเรียงลาดับ
ของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารรับแจ้ง
(4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้ าที่จัดทา
หรือแปลง ให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดทาหรือแปลงเอกสารรับแจ้งนั้น
(5) ตรวจสอบการบันทึกเมตาดาตา(Metadata) ตามข้อ 8 (2)
(6)ในกรณีการดาเนินการสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม
ข้อมูลจานวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได้
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(7) จัดทารายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อยืนยันระบบการดาเนินการ
ของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง
(8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารที่จัดทาหรือแปลง
ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทาหรือแปลงไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
ข้อบกพร่องไปยังผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง แก้ไขและดาเนินการตามข้อ 8 และเมื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง
ดาเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 9 อีกครั้งหนึ่ง
หมวดที่ 3
การคืนและการจัดการเอกสาร
ส่วนที่ 1
การคืนเอกสารจดทะเบียน
ข้อ 11 เอกสารตามข้อ 1 (1) และ (2) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และได้ดาเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่สามารถ
ใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบ
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบอานาจ
แล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
กรณีที่ผู้ยื่นเอกสารมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับ
มอบอานาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอานาจด้วย
ข้อ 12เอกสารตามข้อ 1 (3) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้
ดาเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 13 กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 (1) และ (2)ที่
ผ่านการจัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
ที่พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย มีหนังสือแจ้งให้ผู้เก็บรักษาต้นฉบับ
เอกสารจดทะเบียนที่มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพื่อดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป
การส่งคืนเอกสารให้แก่ผู้เก็บรักษาตามวรรคหนึ่งนั้น ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการคืนเอกสารตามข้อ 11มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14 กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 (3) ที่ผ่านการ
จั ดทาหรื อแปลงให้ อยู่ ในรู ปของข้ อมูลอิ เล็ กทรอนิกส์ นั้น มี ข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้ว น ให้ นายทะเบียน ที่
พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง
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ครบถ้วน โดยให้นาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดทาหรือแปลงเอกสาร และการตรวจสอบตามข้อ 4 ถึง
ข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
การจัดการเอกสารรับแจ้ง
ข้อ 15 เอกสารตามข้อ 2 (1) – (4) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ทาลายตามวิธีการที่กาหนด
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
ข้อ 16 เอกสารตามข้อ 2 (5)เมื่อได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่
สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้
จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบ
อานาจแล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
กรณีที่ผู้ยื่นเอกสารมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับ
มอบอานาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอานาจด้วย
ข้อ 17 เอกสารตามข้อ 2 (6) – (12) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 18กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารรับแจ้ง ตามข้อ 2 ที่ผ่านการจัดทา
หรื อแปลงเอกสารและข้อความให้ อยู่ ในรู ปของข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ นั้ น มีข้อบกพร่องหรือไม่ ครบถ้วน ให้
เจ้ าหน้าที่ผู้ รับ เอกสารดังกล่ าว มีหนั งสื อแจ้งให้ ผู้ เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรับแจ้งที่มีข้อบกพร่องหรือไม่
ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป
หมวดที่ 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 บรรดาเอกสารซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557ใช้
บังคับ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
( เอกสารหมายเลข 12 )
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2 ความยากง่ายของงาน
2.1 โดยที่การยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 จะมีผลกระทบกับบุคคลจานวน
มาก โดยเฉพาะนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดทาหรือแปลงเอกสารฯ ผู้ตรวจสอบการจัดทาหรือดัดแปลง
เอกสารฯ และประชาชนผู้ติดต่อยื่นเอกสารทุกชนิดต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับหรือ
ได้ผลกระทบจากการใช้ระเบียบฯ ดังนั้น ในการยกร่างระเบียบฯ จึงต้องตั้งคณะทางานเพื่อยกร่างระเบียบฯ
ด้วยความระเอียดรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลด
ภาระในการจัดเก็บเอกสาร และลดความสับสนข้อยุ่งยากอาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ติดต่อราชการได้ จึงได้
กาหนดวิธีการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้สานักที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารและเกี่ยวข้องกับการจัด เก็บเอกสาร ส่งผู้แทน
เป็นคณะทางานฯ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา วิธีการจัดเก็บเอกสาร และข้อเสนอแนะวิธีการจัดเก็บเอกสาร
2.1.2 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการรวบรวมและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พระราชบัญญัติว่า ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แนวบันทึกตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ 188/2530 , 163/2548 และ 455/2552 กฎ ระเบียบและคาสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง และขอ
คาแนะนาจากหอจดหมายเหตุ และสานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ นามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่างระเบียบฯ
2.1.3 ยกร่างระเบียบฯ ตามข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 นาเสนอเข้าที่ประชุมร่วมระหว่างคณะทางาน
และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และรายงานผลการพิจ ารณาประชาพิจารณ์ร่าง
ระเบียบฯต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม และพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
ระเบี ย บฯ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากใช้ ร ะเบี ย บฯ โดยจั ด ประชุ ม ทางวี ดี โ อคอนเฟอร์ เ ร้ น ท์ ( VDO
Conference) เป็นประจาทุกเดือน
2.1.4 สรุปนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังจากความคิดเห็นตามข้อ 2.1.1 - 2.1.3 มาเป็น
แนวทางในการยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือดัดแปลง
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ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ขอความเห็นชอบกรมและลงนามระเบียบฯประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป
2.2 สรุปสาระสาคัญของระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ จัดทา
หรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
การยกร่างระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดทาหรือ
แปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดาเนินการยกร่างในสาระสาคัญ ดังนี้
2.2.1 ยกร่างระเบียบฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ใน
รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก จะอธิบายถึงหลักการและเหตุผลความจาเป็นในการออกระเบียบฯ โดยที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทา ดัดแปลง และจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมไว้ใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว และต่อมากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่ได้มีการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถออกระเบียบ
กาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าได้มีการจัดเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว โดยอาศัยอานาจตาม
มาตรา 12 มาตรา 12/1 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทา
หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ใ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยราชการและเอกชน ทา ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) แทนเอกสาร
กระดาษให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อออกมารองรับการจัดทาหรือแปลงเอกสาร (Hardcopy) ต้นฉบับมาใช้บังคับ
กับเอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการ
ทางอิเล็ กทรอนิ กส์และการเก็บรั กษาเอกสารและข้อความดังกล่ าวด้วย การจัดทาหรือแปลงเอกสารและ
ข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ ก ล่ า วมา ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12
โดยอนุโลม
ดั ง นั้ น ผู้ ข อประเมิ น จึ ง ได้ น าประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2553 มากาหนดไว้ในระเบี ยบกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียน และ
เจ้ า หน้ า ที่ในการจั ดเก็บ เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิกส์ และประชาชนผู้ ยื่นเอกสารทุ กชนิ ดต่อ นายทะเบียนหรื อ

๓๓
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การตรวจสอบในการจัดเก็บเอกสาร การส่งคืนเอกสาร และการกาหนดสิทธิให้กับการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันความมั่นคงและปลอดภัยด้านสาร และในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้.(1) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557” ได้กาหนดชื่อระเบียบ
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
(ระเบียบฯ ข้อ 1)
(2) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

หมายถึงการใช้

บังคับของระเบียบฉบับนี้ จาเป็นจะต้องลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้บังคับของ
ระเบียบนี้ได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยให้มีผลการใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
และตัดข้อความ “บรรดาคาสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบีย บนี้ ให้ใช้ระเบีย บนี้แทน” ออก เนื่องจากไม่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้อยู่ภายใต้บังคับ
ระเบียบนี้ในทางปฏิบติ ตามแนวทางการยกร่างกฎหมาย
(ระเบียบฯ ข้อ 2)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีหนังสือที่ พณ 0803/1207 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ถึง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
มีผลบังคับใช้ตามกรอบเวลาตามนโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของนาย
ทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วประเทศเป็นไปตามนโยบายกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กาหนดให้ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
( เอกสารหมายเลข 13 )
(3) คาอธิบายคาจากัดความได้กาหนดขึ้นเป็นคานิยามในระเบียบฯ เพื่อความชัดเจน และ
ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบังคับของระเบียบฯ ประกอบด้วย
“การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
การจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท
จากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาตหรือการขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สาเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน
หนั งสือแจ้งการดาเนิ นการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้าและเอกสาร
หนังสือราชการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

๓๔
“ผู้จัดทาหรือแปลง” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
“ผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลอื่นที่ได้
รั บ มอบหมายจากผู้ จั ด ท าหรื อ แปลงให้ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารให้ อ ยู่ ในรู ป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดทาหรือแปลงให้เป็นผู้มี
หน้าที่
1) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ไ ด้ จ ากการ
จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความหมาย
หรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม
2) ตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดาเนินการ คุณภาพและความถู กต้องของข้อมูลเล็กทรอนิกส์
ที่ผ่านการจัดทาหรือแปลง และที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้จัดทาหรือแปลง
3) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้อความบรรยายสาระสาคัญของเอกสารและข้อความ ซึ่งต้องครอบคลุมให้สามารถสืบค้น
เอกสารและข้อความนั้นได้ถูกต้อง
“เอกสาร” หมายความว่า เอกสารและข้อความการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า หอการค้า เอกสารการขออนุญาต
หรือการขอหนังสื อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าวส าเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้ น
หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน หนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และเอกสารหนังสือราชการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ
“เมตาดาตา”(Metadata) หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้กากับและอธิบายข้อมูลอื่น
(ระเบียบฯ ข้อ 3)
(4) ระเบียบฯ จะมีคณะทางานคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

๓๕
ในการจัดทาหรื อ แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” โดยองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ของคณะทางานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด

เพื่อไปทบทวนและ

ปรับปรุงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเก็บมาก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
(ระเบียบฯ ข้อ 4)
(5) การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ มี 3 ประเภท คือ
1) เอกสารจดทะเบียน ได้แก่ เอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้า หอการค้าและเอกสารการขออนุญาตหรือ
การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
2) เอกสารรับแจ้ง ได้แก่ สาเนางบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้ น หนังสือชี้แจงการ
จดทะเบียน หรือหนังสือแจ้งการดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) เอกสารหนังสือราชการอื่นที่ไม่กาหนดไว้ใน (1) และ (2)
(ระเบียบฯ ข้อ 5)
(6) เอกสารที่จะจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบฯ ข้อ 6 (1)-(2) นายทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่ รับจดทะเบียน อนุญาต หรือได้รับเอกสารแล้วแต่กรณี ผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง ดาเนินการ
จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่
แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้
ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง และส่งคืนผู้ยื่นคาขอ ผู้แจ้ง หรือ
ผู้รับมอบอานาจ ตามข้อกาหนดแนบท้ายระเบียบ
สาหรั บระบบการจั ดเก็บเอกสารตามระเบียบฯ 6 (1) - (2) มีความพร้อมในการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อแนบท้ายระเบียบฯ ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง และผู้ตรวจสอบ จะต้อง
(ระเบียบฯ ข้อ 6)
(7) เอกสารที่จะจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบฯ ข้อ 6 (3) ผู้มีหน้าที่จัดทา
หรือแปลง ดาเนินการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกเม
ตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการบันทึกเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือ
แปลงให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึกยืนยันความถูกต้อง
สาหรับระบบการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบฯ ข้อ 6(3) ยังไม่พร้อมในการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
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(ระเบียบฯ ข้อ 7)
(8) ระเบียบฯ ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ดังนี้
1) การระบุตัวตน (Indentification)
2) การยืนยันตัวตน (Authentication)
3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา (Accountability)
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดทาหรือแปลงได้
ดาเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความรวมถึง ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงานจัดทาหรือแปลงและผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้
(ระเบียบฯ ข้อ 8)
(9) กรมได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกาหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 1
ว่าด้วยข้อกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ระเบียบฯ ข้อ 9)
ส่วนที่สอง เป็ น ข้อกาหนดแนบท้ายระเบียบฯ ได้กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 4 หมวด
หมวดที่ 1 ได้กาหนดประเภทเอกสารที่จะต้องจัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) กาหนดเอกสารในการจั ดเก็บ เป็น เอกสารอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ประกอบด้ ว ยเอกสารจด
ทะเบียนตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (1) รวม 3 รายการ คือ
(1.1) แบบคาขอจดทะเบียน รายการจดทะเบี ยน และเอกสารประกอบคาขอจด
ทะเบียนทุกประเภทของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด
(1.2) แบบคาขออนุญ าต คาขอจดทะเบีย น คาขอแจ้ง และเอกสารประกอบคา
ขอทุกประเภทของสมาคมการค้า และหอการค้า
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(1.3) หนังสือร้องเรียน ร้องขอให้เพิกถอนหรืออุทธรณ์ โต้แย้งคัดค้าน และหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งหนังสือและคาสั่งของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่ว น
สามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมการค้า และหอการค้า
(ข้อกำหนด ข้อ 1)
(2) เอกสารรับแจ้งตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดท้าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (2) รวม 12
รายการ คือ
(2.1) สาเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
บริษทั มหาชนจากัดนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร หอการค้า และสมาคมการค้า
(2.2) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจากัด (แบบ บอจ.5) และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นบริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.006)
(2.3) สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปีและรายงานประจาปีของบริษัทมหาชนจากัด
(2.4) สาเนารายงานการประชุมประจาปีและรายงานประจาปีของหอการค้าและ
สมาคมการค้า
(2.5) หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนโดยมิใช่การยื่นจดทะเบียน
เช่น
ก. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้านามของผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้านาม หรือในกรณีขอแก้ไขคาผิด
ข. หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ
ค. หนังสือขอแก้ไขที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และหรือสานักงานสาขาในกรณีทาง
ราชการออกประกาศหรือคาสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(2.6) หนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ เช่น
ก. หนังสือขอให้ระงับเสร็จการชาระบัญชีและ/หรือการขีดชื่อห้าง หุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดออกจากทะเบียน รวมทั้งหนังสือขอยกเลิกการระงับดังกล่าว
ข. หนังสือแจ้งการยึดหุ้นหรือถอนการยึดหุ้น
ค. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย
ง. หนังสือแจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย จัดหางาน
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(2.7) เอกสารทางทะเบียนที่นายทะเบียนได้จัดทาขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น
เอกสารดาเนินการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดออกจากทะเบียนเป็นต้น
(2.8) คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เช่น
ก. คาสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด
ออกจากทะเบียน
ข. คาสั่งจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดคืน
สู่ทะเบียน
ค. คาสั่งเพิกถอนคาสั่งการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือบริษัทจากัดออกจากทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(2.9) หนังสือของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดแจ้งการ
ประกอบการงานเพื่อขอให้ ร ะงั บ การขีด ชื่อห้ างหุ้ นส่ ว นบริษัท ดัง กล่ าวออกจากทะเบียนหรือแจ้ง ว่าไม่ไ ด้
ประกอบการงานแล้ว
(2.10) หนังสือนาส่งสาเนาคาสั่งศาลหรือคาพิพากษาของศาลที่มีคาสั่งหรือคาพิพากษา
ให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดคืนสู่ทะเบียน
(2.11) คาสั่งศาลหรือคาพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับรายการทางทะเบียน
(2.12) หนังสือหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารตามข้อ 2 (1) ถึง (11)
(ข้อกำหนด ข้อ 2)
หมวดที่ 2 ได้นาวิธีปฏิบัติและวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกาหนดแนบประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
มากาหนดไว้ในประกาศฯ เพื่อให้นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน
(3) เมื่อนายทะเบียนรับและตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการ ดังนี้
(3.1) ลงลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ ซึ่งปรากฏ
ชื่อและลายมือชื่อของนายทะเบียนผู้พิจารณาแล้ว
(3.2) ประทับตราชื่อนายทะเบียนใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย
(3.3) ระบุจานวนแผ่นและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา
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(3.4) ระบุ ห มายเลขหน้าและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ใ นเอกสารทุ กหน้ า
ด้านบนมุมขวา
(ข้อกำหนด ข้อ 3)
(4) เมื่อนายทะเบียนได้ดาเนินการตามข้อ 3 และมีคาสั่งให้รับจดทะเบียนหรือรับเอกสาร
ดังกล่ าวแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ า ที่ผู้ รั บ มอบหมายให้ เป็นผู้ มี ห น้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสารให้ อยู่ในรูปของข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(4.1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะนาไปจัดทาหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้ตรวจสอบความครบถ้ว น จานวนหน้า การจัดเรียงล าดับ เนื้อหารูปแบบและความชัดเจนของข้อความ
ทั้งหมด
สาหรั บการจัดเรียงล าดับของเอกสารนั้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงให้
จัดเรียงตามตารางรายละเอียดคาขอจดทะเบียนฯ แนบท้ายระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่า
ด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ยกเว้น แบบ สสช.1 (ถ้ามี) ให้จัดเรียงลาดับไว้ท้ายสุดของชุด
เอกสารจดทะเบียน
(4.2) บันทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย
ง. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (1) ได้แก่ เลขที่คาขอ วันที่ยื่นคาขอ
ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ รายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบียน
พื้นที่รับจดทะเบียน ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน จานวนภาพเอกสาร
จ. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (2) ได้แก่ เลขที่คาขอ วันที่รับคาขอ
ชื่อนิ ติบุคคลเลขทะเบี ยนนิ ติบุ คคล ที่ตั้งสานักงานรายการจดทะเบียน วันที่รับจดทะเบี ยนจานวนกรรมการ
จานวนสมาชิก ชื่อนายทะเบียนผู้พิจารณารับจดทะเบียน/รับแจ้ง จานวนภาพเอกสาร
ฉ. เมตาดาตา(Metadata) ของเอกสารตามข้อ 1 (3) ได้แก่ เลขที่และวันที่หนังสือ
(ถ้ามี) เลขที่และวันที่รับเอกสาร ชื่อเจ้าของหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รั บและพิจารณา
หนังสือ จานวนภาพเอกสาร
(4.3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลง ในกรณีที่เอกสารหรือ
ข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา แหล่งที่มาของ
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เอกสาร คือ ชื่อผู้เป็นเจ้าของเอกสาร เช่น ชื่อบริษัทในกรณีเป็นเอกสารคาขอจดทะเบียนบริษัท หรือชื่อบุคคลที่
ยื่นหนังสือในกรณีมีหนังสือขอระงับการจดทะเบียน เป็นต้น
(4.4) กาหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหรือแปลง ไม่ต่ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่า ดังนี้
ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อนิ้ว
(dot per inch หรือ dpi)
ข.ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว
ค.ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว
ง.ภาพสาหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว
จ.ภาพขาว-ดา 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
สืบค้นได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ
(4.7) เมื่อดาเนินการตามข้อ 4 (1) - (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจนถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลภาพเอกสารคาขอจดทะเบียนที่สแกนอีกครั้ง
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 4)
(5) เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการตาม
ข้ อ 4 แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบ ตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดทาหรือแปลงและความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา(Metadata) โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
(5.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการ
โดยตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารจดทะเบียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าตามข้อ 4 (4)
(5.2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการดาเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของขั้นตอนในการจัดทาหรือแปลงตามข้อ 4

๔๑
(5.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดทาหรือ
แปลงโดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถู กต้องครบถ้ วนของเนื้อหา จานวนหน้ าและการจั ด
เรียงลาดับของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารจดทะเบียน
(5.4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
การระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
จัดทาหรือแปลงให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดทาหรือแปลงเอกสารจดทะเบียนนั้น
(5.5) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata) ตามข้อ 4 (2) ก.
ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี โดยตรวจสอบข้อมูลรายการจดทะเบียนในหน้าสารบัญแฟ้มทะเบียนระบบ Image
เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา (Metadata)
(5.6) ในกรณีการดาเนินการสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม
ข้อมูลจานวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได้
(5.7) จั ด ท ารายงานการตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพ เพื่ อ ยื น ยั น ระบบการ
ดาเนินการของผู้มหี น้าที่จัดทาหรือแปลง
(5.8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารที่จัดทาหรือ
แปลง
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 5)
(6) ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทาหรือแปลงไม่ถูกต้องให้แ จ้ง
ข้อ บกพร่องไปยัง ผู้มีห น้าที่จัด ทาหรือแปลง แก้ไขและดาเนินการตามข้อ 4และเมื่อผู้มีห น้า ที่จัดทา หรือ
แปลงดาเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 5 อีกครั้งหนึ่ง
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 6)
ส่วนที่ 2 การจัดท้าหรือแปลง และตรวจสอบเอกสารรับแจ้ง
(7) เมื่อเจ้ าหน้ าที่รับ และตรวจพิจารณาเอกสารตามข้อ 2 แล้ ว เห็ นว่าเอกสารดังกล่ าว
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการ ดังนี้
(7.1) ลงลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อ
และลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาแล้ว
(7.2) ประทับตราชื่อเจ้าหน้าที่ใต้ลายมือชื่อในเอกสารแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย
(7.3) ระบุจานวนแผ่นและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในหน้าแรกด้านบนมุมขวา
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(7.4) ระบุ ห มายเลขหน้าและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้ า
ด้านบนมุมขวา
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 7)
(8) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่
จัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารดังกล่าวลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(8.1) ตรวจสอบเอกสารและข้อความที่จะนาไปจัดทาหรือแปลงให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้ตรวจสอบความครบถ้ว น จานวนหน้า การจัดเรียงล าดับ เนื้อหารูปแบบและความชัดเจนของข้อความ
ทั้งหมด
(8.2) บัน ทึกเมตาดาตา (Metadata) ที่แสดงสาระส าคั ญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อเอกสาร เลขทะเบียนนิติบุคคล วันเวลาที่จัดทาหรือแปลงเอกสาร
จานวนเอกสาร และชื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสาร
(8.3) บันทึกแหล่งที่มาของเอกสารและข้อความที่จัดทาหรือแปลง ในกรณีที่เอกสารหรือ
ข้อความดังกล่าวเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา ให้บันทึกด้วยว่าเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนา
(8.4) กาหนดค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหรือแปลง ไม่ต่ากว่าค่ามาตรฐานขั้นต่า ดังนี้
ก. ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 150 จุดต่อ
นิ้ว (dot per inch หรือ dpi)
ข. ภาพสีเทา มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว
ค. ภาพสี มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว
ง. ภาพสาหรับงานเว็บอย่างเดียว มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว
จ. ภาพขาว-ดา 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) ตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ค วามหมายสื่ อ ถึ ง เนื้ อ หาของข้ อ มู ล เพื่ อ
สามารถสื บค้น ได้และชื่อไฟล์ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ากัน โดยระบบคอมพิวเตอร์จะตั้งชื่อไฟล์ดังกล่ าวให้ โดย
อัตโนมัติ
(8.7) เมื่อดาเนินการตามข้อ 8 (1) ถึง (6) แล้ว ให้ตรวจทานความชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทาหรือแปลงด้วย
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 8)
(9) เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการตาม
ข้ อ 8 แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบ ตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดทาหรือแปลงและความถูกต้องครบถ้วนของเมตาดาตา(Metadata) โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
(9.1) ตรวจสอบและรั บรองคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการ
โดยตรวจสอบความละเอียดของภาพ (Resolution) และสี (Bit Depth) ของเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารรับแจ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าตามข้อ 8 (4)
(9.2) ตรวจสอบและรับรองขั้นตอนการดาเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของขั้นตอนในการจัดทาหรือแปลงตามข้อ 8
(9.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการจัดทาหรือ
แปลงโดยตรวจสอบความคมชัด ความเอียง และความถู กต้องครบถ้ วนของเนื้อหา จานวนหน้ าและการจั ด
เรียงลาดับของข้อมูลภาพ (Image) เปรียบเทียบกับต้นฉบับเอกสารรับแจ้ง
(9.4) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
การระบุตัวตนของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลงโดยตรวจสอบชื่อ (Username) ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
จัดทาหรือแปลง ให้ถูกต้องตรงกับของบุคคลที่จัดทาหรือแปลงเอกสารรับแจ้งนั้น
(9.5) ตรวจสอบการบันทึกเมตาดาตา(Metadata) ตามข้อ 8 (2)
(9.6)ในกรณีการดาเนินการสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก หรือการรวม
ข้อมูลจานวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได้
(9.7) จั ด ท ารายงานการตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพ เพื่ อ ยื น ยั น ระบบการ
ดาเนินการของผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง
(9.8) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อบันทึกยืนยันความถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารที่จัดทาหรือแปลง

๔๔
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 9)
(10) ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทาหรือแปลงไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
ข้อบกพร่องไปยังผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง แก้ไขและดาเนินการตามข้อ 8 และเมื่อผู้มีหน้าที่จัดทาหรือแปลง
ดาเนินการแก้ไขแล้วให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 9 อีกครั้งหนึ่ง
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 10)
หมวดที่ 3 ได้กาหนดวิธีการคืนเอกสารและการจัดการเอกสาร เมื่อนายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าที่ได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อของมูลอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(11) เอกสารตามข้อ 1 (1) และ (2) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และได้ดาเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4และข้อ 5 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่สามารถ
ใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ จะส่งมอบ
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบอานาจ
แล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
กรณีที่ผู้ยื่นเอกสารมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับมอบ
อานาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอานาจด้วย
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 11)
(12) เอกสารตามข้อ 1 (3) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้
ดาเนินการตรวจสอบและรับรองตามข้อ 4ถึงข้อ 6 แล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 12)
(13) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1(1) และ(2)ที่ผ่าน
การจัดทาหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีข้อบกพร่อ งหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนที่
พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย มีหนังสื อแจ้งให้ผู้เก็บรักษาต้นฉบับ
เอกสารจดทะเบียนที่มีข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพื่อดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป
การส่งคืนเอกสารให้แก่ผู้เก็บรักษาตามวรรคหนึ่งนั้น ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การคืนเอกสารตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๔๕
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 13)
(14) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลภาพเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 (3) ที่ผ่านการ
จั ดทาหรื อแปลงให้ อยู่ ในรู ปของข้ อมูลอิ เล็ กทรอนิกส์ นั้น มี ข้อบกพร่องหรือไม่ครบถ้ว น ให้ นายทะเบียน ที่
พิจารณาและรับเอกสารดังกล่าว หรือนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยให้นาหลักเกณฑ์และวิธีป ฏิบัติในการจัดทาหรือแปลงเอกสาร และการตรวจสอบตามข้อ 4 ถึง
ข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 14)
ส่วนที่ 2
การจัดการเอกสารรับแจ้ง
(15) เอกสารตามข้อ 2 (1) – (4) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ทาลายตามวิธีการที่กาหนดใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
(ประกำศฯ ข้อ 15)
(16) เอกสารตามข้อ 2 (5) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ประทับข้อความว่า “เอกสารนี้ไม่
สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ เนื่องจากได้จัดทาหรือแปลงให้อยู่ใ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้
จะส่งมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ” แล้วส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นเอกสารหรือผู้รับมอบ
อานาจแล้วแต่กรณี โดยให้ลงลายมือชื่อรับคืนเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
กรณีที่ผู้ยื่นเอกสารมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน ให้ระบุข้อความที่ให้ผู้รับมอบ
อานาจรับคืนเอกสารได้ในหนังสือมอบอานาจด้วย
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 16)
(17) เอกสารตามข้อ 2 (6) – (12) เมื่อได้จัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อ 8 และข้อ 9 แล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 17)

๔๖
(18) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูล ภาพเอกสารรับแจ้ง ตามข้อ 2 ที่ผ่านการจัดทา
หรื อแปลงเอกสารและข้อความให้ อยู่ ในรู ปของข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ นั้ น มีข้อบกพร่องหรือไม่ ครบถ้วน ให้
เจ้ าหน้าที่ผู้ รับ เอกสารดังกล่ าว มีหนั งสื อแจ้งให้ ผู้ เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรับแจ้งที่มีข้อบกพร่องหรือไม่
ครบถ้วน จัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับเอกสารเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนส่งคืนให้แก่ผู้เก็บรักษาต่อไป
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 18)
หมวดที่ 4
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 19 บรรดาเอกสารซึ่ ง ได้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ใช้บังคับในขณะนั้น
(ข้อกำหนดฯ ข้อ 19)

๔๗
3. คุณภาพของงาน
ในปี 2544 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบอิมเมจ (Image)
จัดเก็บเอกสารจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท งบการเงินประจาปี และหนังสือชี้แจงการดาเนินการตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 มีผลใช้บังคับ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลทาง
ทะเบียนผ่านระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องตรวจดู ข้อมูลจากแฟ้มทะเบียนห้างหุนส่วนและบริษัท และ
การให้บริการค้นหาเอกสารทางทะเบียนผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มากขึ้น ประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสารโดยที่เอกสารทางทะเบียนได้ถูกบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์เป็น
ฐานข้อมูล ( Database ) สามารถบริหารจัดการข้อมูลเอกสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ระบบการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์และพิมพ์ออกทางเครื่องได้ทันที แต่เนื่องจากมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2544

หน่ ว ยงานราชการที่ จั ด เก็ บ เอกสาร

อิเล็กทรอนิ กส์ ยั งไม่ชัดเจนและมั่น ใจว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถใช้เป็นต้นฉบับได้
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในศาลแทนเอกสารกระดาษได้อย่างสมบูรณ์

รับฟังเป็น

มิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่า

เอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออก (print out) ที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยงาน
ที่มีอานาจรับรอง สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ตามกฎหมาย และไม่มีบทบัญญัติรองรับการแปลงเอกสาร
กระดาษ (Hardcopy)ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีทางอิเล็ก ทรอนิกส์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จึงยังคงจัดเก็บรักษาเอกสารในรูปแบบกระดาษอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่เช่นเดิมแบบคู่ขนานไปกับ
การจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีความเห็นว่ายังคงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะที่กาหนดให้เก็บรักษา
เอกสารกระดาษตามระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้การทางานมีความซ้าซ้อนงานเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพียงแต่จะได้
ประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็วเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องจัดเก็บ
เอกสารกระดาษต้นฉบับ เอกสารกระดาษเหล่านี้เป็นภาระในการดูแลเก็บรักษา เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ
ดูแลรักษายาก ค่าใช้จ่ายสูง ค้นหายาก
ในปี 2551 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ออกใช้บังคับ ด้วย
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยราชการและเอกชน ทา ใช้ และเก็บ
รักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-document) แทนเอกสารกระดาษให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ได้บัญญัติเพิ่มมาตรา
12/1 เพื่อรองรับการจัดทาหรือแปลงเอกสารกระดาษต้นฉบับในภายหลังให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ

๔๘
ก าหนดว่ า การจั ด ท าหรื อ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาหนดตามมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา
11 ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้ง
ในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นามาใช้โดยอนุโลม เหตุที่ต้อง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาหรือการแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตรงกับเอกสารกระดาษของเดิม ให้ถือว่าเป็นการ
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานจัดทา และต่อมาในปี 2553 คณะกรรมการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทา
หรือดัดแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 เพื่อรองรับบทบัญญัติมาตรา
12/1 สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในการจัดทาหรือดัดแปลงเอกสารหรือข้อความ
กระดาษต้นฉบับในภายหลัง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการกาหนด ให้ถือว่าได้จัดเก็บเอกสาร
ต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส่วนราชการหน่วยแรกที่ให้ความสาคัญกับกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวที่ให้ความคุ้มครองในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความประสงค์จะออกระเบียบปฏิบัติใน
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ผู้ขอรับการประเมินผลงาน ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เพื่อออกระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 รองรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ รวม 87 ศูนย์ ในการจัดทาและดัดแปลงเอกสารทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
หนังสือชี้แจงดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และสาเนางบดุลประจาปีให้เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนด ให้
ถือว่าเป็นการเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว และให้ส่งคืนเอกสารทางทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท หรือหนังสือชี้แจงดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมแก่ผู้ยื่นเพื่อเก็บรักษา
เอกสารแทนกรม

หรื อรั บ สาเนางบดุลประจาปีของนิติบุคคลไว้เพื่อทาลายเอกสารตามระเบียบสานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ต่อไป
ดังนั้น การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบดังกล่าวและมีผลใช้บังคับแล้ว จะส่งผล

๔๙
ให้ประชาชนผู้ติดต่อได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ นายทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจค้นเอกสารข้อมูล ทางทะเบียนให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และ
ให้ บ ริ ก ารข้อมู ล ธุ ร กิ จ ทางหน้ า จอคอมพิว เตอร์แ ก่ป ระชาชนด้ ว ยความเที่ยงตรง(Accuracy) ทันต่ อความ
ต้องการใช้งาน (Timeliness)ความสมบูรณ์ ( Completeness ) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
(Relevance ) และตรวจสอบได้ ( Verifiability ) กรมลดภาระในการจัดเก็บรักษาเอกสารกระดาษปีละ
ประมาณ 11.2 ล้านแผ่น คิดเป็นน้าหนัก 22.4 ตัน ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการ
เช่าสถานที่จัดเก็บเอกสารและจัดซื้อตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มทะเบียน ประหยัดเงินงบประมาณและการบริหาร
จัดการปีละประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท และส่งผลให้ระบบการจดทะเบียนธุรกิจ ( e-register ) และการรับงบ
ดุลประจาปี( e-filing ) ของประเทศมีความทันสมัยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
ปลายปี 2558

๕๐
4. การเผยแพร่
4.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางอินทราเน็ตกรม อินเตอร์เน็ตกรม www.dbd.go.th
และ ดีบีดี แอพพลิเคชั่น โมบาย (DBD Application Mobile)
( เอกสารหมายเลข 14 )
4.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2557 และแนวปฏิบั ติ อื่น ๆที่ เกี่ ย วข้อ งแก่ นายทะเบี ยนและเจ้า หน้ าที่ ส่ ว นจดทะเบี ยนธุร กิจ กลาง
สานักงานพัฒนาธุรกิจเขต 1 - 6
4.3 จัดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ (Vedo Conference) กับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด รวม 87 ศูนย์บริการ
4.4 จัดพิมพ์ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 เวี ยนให้หน่วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)

สยำม ลิขิตพงศธร
(นายสยาม ลิขิตพงศธร)

ผู้ขอรับการประเมิน

ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข
1. บันทึกสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง กำรเก็บเอกสำรของ

1

ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทตำมมำตรำ 1020 แห่งประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ เรื่องเสร็จที่ 188/2530
2. บันทึกสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง กำรเก็บรักษำต้นฉบับ

2

เอกสำรของห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท ตำมมำตรำ 1020 แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เรื่องเสร็จที่ 163/2548
3. บันทึกสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง กำรทำลำยเอกสำร

3

คู่ฉบับที่ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทยื่นไว้ต่อนำยทะเบียน เรื่องเสร็จที่
455/2552
4. สถิติกำรจดทะเบียนนิติบุคคลปี 2554 – 2556

4

5. สูตรกำรคำนวณนำหนักกระดำษ

5

6. สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ครังที่ 11/2556

6

7. สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ครังที่ 12/2556

7

8. ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร

8

รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ลงวันที่ 17 มกรำคม 2554 และ
ร่ำงประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9. คำสั่งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ที่ ก 195/2556 เรื่อง แต่งตังคณะ

9

ทำงำนบริหำรกำรจัดกำรเอกสำรทำงธุรกิจของนิติบุคคลที่อยู่ในกำร
ดูแลรักษำของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2556
10. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ

10

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 และประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
11. รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนฯ ครังที่ 4(3/2557) เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์
2557

11

12. ระเบียบกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน

12

กำรจัดทำหรือดัดแปลงเอกสำรและข้อควำมให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2557
13. หนังสือกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ที่ พณ 0803/1207 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน

13

2557 ขอส่งระเบียบกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำฯ ลงประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
14. หนังสือสำนักบริหำรกลำง ที่ พณ 0801.12/ 44 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม
2557

14

บรรณานุกรม
เอกสารหมายเลข
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

1

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2

3. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553

3

4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

4

5. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

5

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม 2554
6. ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6

