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ค าน า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ เปิ ดให้บริการระบบจดทะเบียนนิ ติบุคคลทางอิ เล็กทรอนิก ส์  

(e-Registration) มาต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก                 

ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน หรือ 

บริษัทจ ากัด สามารถย่ืนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทางระบบ e-Registration ได้ 

ข้าพเจ้าได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ                 

ในระบบ e-Registration และเป็นแนวทางด าเนินการส าหรับผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท่ีจะยื่นจดทะเบียน

นิติบุคคลทางระบบ e-Registration ได้อย่างสะดวก มั่นใจ และสามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ข้าพเจ้าหวังว่า เอกสารเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระบบ e-Registration ท่ีได้จัดท าขึ้นนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการ                    

ยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทางระบบ e-Registration ได้อย่างถูกต้อง 
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1. ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการบริการจดทะเบียนนิติบุคคล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีพันธกิจและหน้าท่ีส าคัญ                   

ในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ บริการข้อมูลธุรกิจ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทย                     
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ เดิมกรมมีช่ือเดิมว่า "กรมทะเบียนการค้า" และได้มีการเปล่ียนช่ือมาเป็น                 
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                        
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่ ง ถือเป็น                       
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงระบบราชการในครั้งนั้น โดยได้มี                  
การปรับปรุงหน้าท่ี ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ ท้ังการโอนงานด้านช่ังตวงวัดของกรมไปขึ้นกับ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับการโอนงานด้านน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ในขณะเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้รับโอนภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
รวมท้ังงานจดทะเบียนและงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้ามาจากกรมการค้าภายใน กับงานตาม
ภารกิจใหม่ คือ งานด้านส่งเสริมธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาปฏิบัติ พร้อมกับมุ่งเน้นและ
ยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจเดิม คือ งานด้านจดทะเบียนนิติบุคคล การก ากับดูแลธุรกิจด้านการบัญชี
และธรรมาภิบาล และการให้บริการแก่ธุรกิจในด้านต่าง ๆ อีกดว้ย 

ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นหน่วยงานหลัก                 
ในการสนับสนุนและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการโดยตรง ต้ังแต่การให้บริการจดทะเบียน                  
นิติบุคคล ครอบคลุมต้ังแต่การจัดต้ังธุรกิจ ไปถึงการจดทะเบียนการเปล่ียนทางทะเบียนของธุรกิจ และการให้
ธุรกิจส้ินสภาพอย่างครบวงจร การใหบ้ริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ 
และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อสร้างบริบทและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ ต่อสังคม และ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม และ อันเป็นการสะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

2. การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล 
นับ ต้ังแต่ปี  พ .ศ. 2546 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงคุณภาพ                         

การให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกท้ังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                            

ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ พร้อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ                      
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ท่ีจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย จึงมีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน 

โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 -50 มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ในส่วนของ                   

การบริการจดทะเบียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการให้บริการ                  

จดทะเบียนนิติบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาการบริการ การปรับปรุง

แก้ไขกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การจดทะเบียน และการปรับวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับ

ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ ด้านการลดขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการ รวมท้ัง              

การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

การส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดังกล่าวยังสอดคล้องกับการจัดท ารายงาน                            

การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก หรือ Doing Business                      

ของธนาคารโลก หรือ The World Bank ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระบบอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน     

ของรัฐ รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ              

ของผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร โดยในรายงานผลการวิจัย  Doing Business มีตัวช้ีวัดในการส ารวจ                 

ท้ังหมด  10 ด้าน  ได้แก่  การเริ่มต้นธุรกิจ  (Starting a Business) การขออนุญ าตก่อสร้าง  (Dealing                        

with Construction Permits) การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering 

Property) การได้รับสินเช่ือ  (Getting Credit) การคุ้มครองผู้ลงทุน  (Protecting Minority Investors)                  

การช าร ะภ าษี  (Paying Taxes) การ ค้ าระห ว่ า งป ระ เท ศ  (Trading Across Boarders) ก ารบั ง คั บ                               

ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ ต ก ล ง  (Enforcing Contracts) แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ล้ ม ล ะ ล าย  (Resolving                          

Insolvency) ด้วยเหตุดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีม ติเห็นชอบ เมื่ อวัน ท่ี  3 พฤศจิกายน 2552                                

ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ 

(Starting a Business) ตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลายประการ ดังนี้ 

2.1 ด้านการแก้ไขกฎหมาย 

2.1.1 ในปี 2551 ได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ในหลายประเด็น ดังนี้ 

(1) อนุญาตให้ ผู้ประกอบการสามารถขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และ                  

จดทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันก็ได้ (สามารถจดทะเบียนต้ังบริษัทได้ภายใน 1 วัน จากเดิม

ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 วัน) 

(2) ลดจ านวนผู้เริ่มก่อการในการจัดต้ังบริษัท จาก 7 คน เหลือเพียง 3 คน ท าให้               

ไม่ต้องหาผู้ร่วมลงทุนเป็นจ านวนมาก 
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(3) แก้ไขหลักเกณฑ์การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็น

บริษัท โดยก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีมีผู้เป็นหุ้นส่วนต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 

จากเดิมท่ีไม่สามารถเปล่ียนสถานะจากห้างหุ้น ส่วนเป็นบริษัทจ ากัด ต้องจดทะเบียนเลิกห้างและ                                  

ท าการจดทะเบียนต้ังบริษัทใหม่ เป็นผลให้ธุรกิจขนาดเล็กในรูปแบบห้างหุ้นส่วน เมื่อขนาดธุรกิจใหญ่ขึ้น                   

มีทางเลือกท่ีจะเปล่ียนประเภทธุรกิจเป็นบริษัทได้ 

(4) ให้นายทะเบียนถอนทะเบียนได้ท้ังบริษัทและห้างหุ้นส่วน จากเดิมท่ีถอนทะเบียน

ได้เฉพาะบริษัทจ ากัดเท่านั้น 

ท้ังนี้ กรมยังเคยเสนอขอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในประเด็นอื่นๆ เช่น 

แก้ไขปรับปรุงให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ  ส านักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใดก็ได้ท่ัวประเทศ 87 แห่ง ซึ่งเดิมนิติบุคคลต้ังอยู่ท่ีใด ต้องยื่น ณ หอทะเบียนจังหวัด

นั้น (อย่างไรก็ตาม กรมได้มีการปรับปรุงการให้บริการในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

โดยสามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้ ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใดก็ได้ท่ัวประเทศ 87 แห่ง โดยเริ่มมีผล

ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2557) หรือปรับปรุงวิธีการประชุมกรรมการให้สามารถด าเนินการประชุม                    

โดยการติดต่อทางการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนอีกวิธีหนึ่ง 

2.1.2 ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เสนอร่างกฎหมายเพื่ออนุญาตให้บริษัทจ ากัด

สามารถจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหา “นอมินี”ผู้ถือหุ้นคนไทยมิใช่ 

ผู้ลงทุนหรือเจ้าของเงินทุนท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ยังช่วย

ส่งเสริมการค้า การลงทุน สนับสนุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลดี  

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังท าให้ได้ข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจท่ีถูกต้องและสะท้อนสภาพเศรษฐกิจ 

ท่ีแท้จริงของประเทศ รวมถึงการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อยกเลิกการมีตราประทับ

ในการจดทะเบียนบริษัท  

2.2 ด้านการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน 
2.2.1 การปรับปรุงแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน  แต่เดิม แบบพิมพ์ท่ีก าหนดไว้มีหลาย

ประเภท รวมแล้วประมาณ 22 แบบ โดยแต่ละแบบใช้กับการจดทะเบียนต่างประเภทกัน และมีลักษณะ

รูปแบบแตกต่างกันออกไป จึงท าให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากในการเลือกใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง                    

และยังเป็นปัญหาต่อระบบการจัดเก็บแฟ้มทะเบียนอีกด้วย จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ค าขอ                      

จดทะเบียน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนขึ้นใหม่ท้ังหมด รวมท้ังให้มีการพิจารณาศึกษาปัญหา

อุปสรรคในการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนเป็นไปโดยง่าย โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว 

ประหยัดเวลา ท าให้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาและ                       

เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ส านักงานรับจ้างจดทะเบียน 

2.2.2 การยกเลิกการให้กรรมการมาแสดงตัวต่อนายทะเบียน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

บริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทจ ากัด จะต้องลงชื่อในค าขอ                 
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จดทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ โดยการลงชื่อนั ้นจะต้องลงชื่อต่อหน้านาย ทะเบียน ดังนั้น 

หุ้นส่วนผู้จัดการและกรรมการผู้ท่ีจะลงช่ือจึงต้องมาปรากฏตัวหรือแสดงตัวต่อนายทะเบียน เพื่อลงลายมือช่ือ

ในค าขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาอย่างมาก  จึงได้ก าหนด

แนวทางใหม่ให้การลงช่ือในค าขอจดทะเบียน  โดยนอกจากจะสามารถลงช่ือต่อหน้านายทะเบียนแล้ว                      

ยังสามารถลงลายมือช่ือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องท่ีท่ีผู้ขอจดทะเบียน

มีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่า

ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด จึงได้ยกเลิกการให้หุ้นส่วนผู้จัดการ

และกรรมการท่ีมีบุคคลดังกล่าวรับรองลายมือช่ือไว้แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนอีก 

นอกจากนี้ กรมได้ออกประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่องก าหนดบุคคล               

ท่ี ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนและบริษัทจ ากัดจะลงลายมือ ช่ือ ต่อหน้า เพื่ อ เพิ่ ม เติมก ลุ่มบุคคล                                   

ท่ีผู้ขอจดทะเบียนสามารถลงนามต่อหน้า ได้แก่ กรรมการสภาหอการค้า กรรมการสภาอุตสาหกรรม กรรมการ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ท าบัญชี หัวหน้าส านักงานบัญชี 

ท้ังนี้ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2558 ท่ีผ่านมา 

 

2.3 ด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล 

2.3.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล เพื่อลดการใช้เอกสารและพัฒนา

งานบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้น าระบบ จัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Image) มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารในลักษณะภาพ เพื่อสามารถให้บริการผ่านหน้า

จอคอมพิวเตอร์แทนการค้นข้อมูลจากแฟ้มทะเบียน ซึ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550  

2.3.2 การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจโดยให้บริการรับจดทะเบียน ณ                 

จุดเดียว (Single Point) เนื่องจากการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวข้องหลายแห่ง ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ร่วมกับหน่วยงานท่ี เกี ่ยวข้องกับ                   

การเริ ่มต้นธุรกิจอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร  ส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ  (e-Starting Business) โดยให้บริการ                        

รับจดทะเบียน ณ จุดเดียว (Single Point) ซึ่งผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะได้รับ                 

เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขท่ีบัญชีนายจ้าง พร้อมท้ังส่งส าเนาข้อบังคับ

เกี่ยวกับการท างาน กรณีท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไปได้ในคราวเดียว ท าให้สามารถลดการติดต่อหน่วย

ราชการ จาก 4 หน่วยงาน เหลือเพียงหน่วยงานเดียว รวมถึงลดขั้นตอน จาก 4 ขั้นตอน เหลือ 1 ขั้นตอน 

และลดระยะเวลาการด าเนินการจาก 25 วัน เหลือเพียง 1 ช่ัวโมง ซึ่งกรมได้เริ่มให้บริการดังกล่าว                          

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

2.3.3 ระบบการตรวจและจองช่ือนิติบุคคลด้วยตนเองผานระบบอินเทอร์เน็ต กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ซึ ่งเริ ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 
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2556 โดยผูขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบช่ือท่ีตองการใชไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต และ                   

กรมจะแจ้งผลการจองช่ือให้ทราบได้ภายใน 20 นาที ซึ่งลดระยะเวลาในการตรวจจองช่ือนิติบุคคลจากเดิม                

2 วัน ท้ังนี้ การพัฒนาดังกล่าวเป็นการต่อยอดการพัฒนาการให้บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทย หลังจาก

ท่ีกรมได้พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) โดยให้บริการรับจดทะเบียน                

ณ จุดเดียว (Single Point) 

2.3.4 การให้บริการตรวจค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจ ากัดทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่    

ปี 2546 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการตรวจค าขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต                       

โดยผู้ขอจดทะเบียนกรอกรายละเอียด/ข้อมูลลงในระบบรับค าขอจดทะเบียนนิ ติบุคคลบนเว็บไซต์                          

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณา หากนายทะเบียนเห็นว่า

ถูกต้อง ก็จะแจ้งผลการตรวจสอบและจ านวนเงินค่าธรรมเนียมให้ ผู้ขอจดทะเบียนทราบทางอินเทอร์เน็ต                     

และให้ผู้ขอจดทะเบียนพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (Hard Copy) มายื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนท่ีหน่วยงาน               

ในสังกัดของกรม หรือจะส่งค าขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ก็ได้ 

 
3. ที่มาและความส าคัญของการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่สนับสนุนระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์                    
โดยระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาขึ้นนั้น 
สามารถตอบสนองนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติหลายประการ ได้แก่ 

3.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป โดยยุทธศาสตร์ด้านหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา              

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

http://www.dbd.go.th/
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3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ .ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ซึ่งมีเป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และเป้าหมายท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา) เน้น
การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้น  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและ
ฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและ
บริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

3.1.3 นโยบาย Thailand 4.0 
นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิม

ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม บนวิ สัยทัศน์  “มั่นคง มั่ ง ค่ั ง ยั่ งยืน” โดยมีภารกิจส าคัญ                           
ในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ
ให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งก่อนจะมาเป็น Thailand 4.0 ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน กล่าวคือ 

Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เล้ียงหมู เป็ด ไก่    
น าผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ 

Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้มีเครื่องมือเข้ามาช่วย โดยผลิตเส้ือผ้า 
กระเป๋า เครื่องด่ืม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากข้ึน 

Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ประเทศผลิตและขายส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก 

โดยในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย”                    
จึงต้องการปรับเปล่ียนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” จึงต้องเปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” และเปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

3.1.4 แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก าหนดทิศทางในการบริหารงานและการด าเนินภารกิจ 

ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง                   
พ .ศ. 2560 -2564 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง                   
จากภายในประเทศ (Strength from within) เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้สามารถน านวัตกรรม
มาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบ 
สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรม รวมไปถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก 
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(Connect to the World) โดยใน 2560 -2564 กรมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป็น ผู้ให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา  SMEs ให้ขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม โดยในด้านการให้บริการจดทะเบียน กรมต้ังเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ                        
ด้านทะเบียนให้ทันสมัย ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ธุรกิจไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

3.2 ปัญหาของระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลในปัจจุบัน 
แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ

เข้ามาพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกผู้ประกอบการและสามารถให้บริการได้รวดเร็ว

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการจดทะเบียนธุรกิจของไทยในปัจจุบันยังคงมีข้อจ ากัดบางประการท่ีจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ขอจดทะเบียนได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.2.1 การจดทะเบียนนิติบุคคลยังคงอยู่ในรูปแบบกระดาษ/เอกสาร (paper based system) 

การขอจดทะเบียนนิ ติบุคคลในปัจจุบันสามารถท าได้ 2 ทาง คือ (๑) แบบ  walk-in ผู้ขอจดทะเบียน                     

กรอกข้อมูล/รายละเอียดในค าขอจดทะเบียนและน าไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

หรือ (2) การตรวจค าขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ผู้ขอจดทะเบียนกรอกรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์                     

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบค าขอจดทะเบียน                

ทางอิน เทอร์เน็ต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ก็จะแจ้งให้ ผู้ขอจดทะเบียนทราบ                         

ทางอินเทอร์เน็ต ผู้ขอจดทะเบียนพิมพ์  (Print out) เอกสารท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องนั ้น และ                   

น าเอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนจึงยังจ าต้องเดินทาง

มาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลท่ีส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งบางครั้ง อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก                     

ท้ังด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ต่อผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อระบบการให้บริการจดทะเบียน

ธุรกิจ อีกท้ังยังไม่สนับสนุนและ ลดแรงจูงใจในการจัดต้ังธุรกิจอีกด้วย (ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันท่ี 18 

เมษายน 2560) 

3.2.2 การเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงต้องเก็บรักษา

แฟ้มข้อมูลในรูปแบบเอกสารกระดาษของนิต ิบุคคลดังกล่าวไว้ท ุกราย เนื ่องจากอาจมีการฟ้องร้อง                    

ข้อพิพาท หรือการขอให้นิติบุคคลคืนสู่ทะเบียน ในอนาคตได้ ซึ่งต้องใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในช้ันศาล 

โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนท้ังหมด 1 ,366,591 ราย ในจ านวนดังกล่าว                 

เป็นนิ ติบุคคลท่ียังด าเนินกิจการอยู่จ านวน 649 ,523 ราย และนิ ติบุคคลท่ีไม่ด าเนินการ เลิกและ                       

ส้ินสภาพจ านวน 717 ,068 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560) ซึ่งเป็นจ านวนท่ีสูงมาก ประกอบกับ

จ านวนนิติบุคคลต้ังใหม่มีจ านวนสูงขึ้นทุกปี โดยใน 2559 มีการขอจดทะเบียนต้ังนิติบุคคลใหม่ถึง 64,288 

รายในปีเดียว ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์                         

ซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลท่ีมีจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกท้ังยังเป็นการลด

การใช้กระดาษและการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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3.2.3 การแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุน การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

จากการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลกท่ีไร้พรมแดน                       

สภาพการค้าการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศต่างมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น แต่ละประเทศต่างออก

นโยบายและมาตรการหลายอย่างเพื่อสนับสนุน ดึงดูด และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประกอบธุรกิจและ                   

การลงทุนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน การยกเว้นภาษี การลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบการให้บริการ และการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ                

เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจถือเป็นอีกเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา 

รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบบจดทะเบียนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีความโปร่งใสจะช่วยส่งเสริมการประกอบกิจกรรมทางการค้าต่างๆ ของผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยพัฒนา

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน  (Private Sector) หรือ SMEs นอกจากนี้ ยังส่งผล              

ต่อจ านวนบริษัทต้ังใหม่ การสร้างงาน เพิ่มการลงทุนในประเทศ และช่วยลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ                

ซึ่งท าให้ข้อมูลธุรกิจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางภาษี มีความถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถ

สะท้อนหรือบ่งช้ีถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการน ามาเป็นแนวทางในการก าหนด

ยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศ และต่อผู้ประกอบการในการน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินใจ

ประกอบธุรกิจได้มากขึ้น 

จากสภาพปัญหาของระบบจดทะเบียนนิ ติบุคคล และเหตุผลความจ าเป็น ดังท่ีก ล่าว                              
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจให้มีมาตรฐานเป็นสากลและทัดเทียม
ประเทศอื่น สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวไปอย่างรวดเร็วภายใต้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นโลก                         
ท่ีไร้พรมแดน อีกท้ังเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2555 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนิ นการพัฒ นาระบบการให้บ ริการจดทะเบี ยนนิ ติบุ คคลทางอิ เล็ กทรอนิ กส์                                   
(e-Registration) และเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส านักงาน ก.พ.ร ให้การสนับสนุนการด าเนินการ
ในโครงการดังกล่าว 

4. ความหมายของ e-Registration 
การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-Registration คือ การประยุกต์และ

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจของ                      
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตอย่างครบวงจร รองรับ
การด าเนินการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการของการจดทะเบียน ได้แก่ ขั้นตอนการจองช่ือนิติบุคคล การกรอก
ข้อมูลประกอบการจดทะเบียน การยื่นค าขอจดทะเบียน การรับจดทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม และ               
การรับหนังสือรับรองนิติบุคคล ท้ังนี้ ในทุกขั้นตอนของการออกแบบระบบ กรมได้ก าหนดแนวทาง รูปแบบ
กระบวนการของระบบ e-Registration อย่างรอบคอบ รัดกุม ก่อผลผูกพันตามกฎหมาย รวมท้ังสอดคล้องกับ
ภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและบริบทของประเทศไทย โดยมีการพัฒนาระบบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายท่ีมีการ



๙ 

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัยกับสภาวะทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้า นอกจากนี้ 
ระบบดังกล่าวยังด าเนินงานควบคู่กับการจดทะเบียนแบบปกติ (Manual) เพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนมีทางเลือก    
ในการขอใช้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ ในการพัฒนาระบบดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน                
ท้ังการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและกรอบกระบวนงานของเจ้าหน้าท่ี และได้จัดต้ังทีมงานพิจารณา
ก าหนดแนวทาง รายละเอียดในการพัฒนา รูปแบบกระบวนการของระบบจดทะเบียนนิ ติบุคคล                            
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความรอบคอบ รัดกุม ก่อผลผูกพัน                  
ตามกฎหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและบริบทของประเทศไทย   
 
5. กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 5.1 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศไทย โดย
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของประเทศไทย ประกอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้ 

5.1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและ
บริษัท กฎกระทรวง และระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทและกฎหมายลูกท่ีก าหนดหลักการท่ัวไป
เกี่ยวกับการจัดต้ังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด และการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน 

5.1.2 พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยพระราชบัญญัติก าหนดความผิดฯ เป็นกฎหมาย                 
ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อรองรับและบังคับการให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหางหนุสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ อย่างเคร่งครัด แยกออกมา
เป็นพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งต่างหาก เนื่องจากแต่เดิมนั้นความผิดอันเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมและมูลนิธิ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ แต่ต่อมาได้
ถูกยกเลิกไป โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ และในร่างประมวลกฎหมายอาญาใหม ่
ก็มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในเรื่องนี้ไว้ จึงได้มีการบัญญัติความผิดดังกล่าวนี้ขึ้นไว้เป็นพระราชบัญญัติ
อีกฉบับหนึ่ง 

5.1.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยนายทะเบียนต้อง
ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนภายใต้อ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ                     
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อีกด้วย เนื่องจากในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนนั้น ค าส่ังใด ๆ 
ของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ถือว่าเป็นค าส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

5.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ให้ค านิยามและก าหนดหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระท าใด ๆ                      
ในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการด าเนินงานของรัฐ ท่ีกระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด              
หรือแต่บางส่วน หรือท่ีเรียกว่า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ดังนั้น กฎหมายดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับและ
ครอบคลุมถึงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วน
และบริษัท ท่ีจะกระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 



๑๐ 

6. ขั้นตอนการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดสนับสนุนการด าเนินการ 
การจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Registration เป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทาง

ระบบอินเทอร์เน็ต โดยประชาชนและภาคธุรกิจสามารถด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ท่ี www.dbd.go.th หัวข้อ “บริการออนไลน์” และเลือก “ระบบจดทะเบียนนิ ติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์” 

 

 
 

 
 

ภาคธุรกิจและประชาชนผู้ใช้บริการสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้อย่างครบวงจรผ่าน                   
ทางเว็บไซต์นี้ ต้ังแต่ขั้นตอนการจองช่ือนิติบุคคล การกรอกข้อมูลประกอบการจดทะเบียน การยื่นค าขอ                
จดทะเบียน ต้ังธุรกิจ เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน และเลิกกิจการ  การรับจดทะเบียน การช าระ
ค่าธรรมเนียม และการรับหนังสือรับรองนิติบุคคล 



๑๑ 

 

 
 

ท้ังนี้  ในเอกสารฉบับนี้จะได้อธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนและแนวคิดสนับสนุนต่าง ๆ                         
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ ประเภทบริษัทจ ากัด โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินการหลัก               
ในการขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้ 

6.1 การลงทะเบียนขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
การลงลายมือช่ือเป็น ส่ิงส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วน-บริษัท                     

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนของผู้ขอจดทะเบียน รวมทั้งบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างไรก็ตาม การลงลายมือช่ือในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ คงไม่สามารถ                         
ท่ีจะลงลายมือช่ือในกระดาษเช่นเดียวกับวิธีการจดทะเบียนในรูปแบบปกติได้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทาง
และรูปแบบการลงลายมือช่ือท่ีสามารถยืนยันตัวตนของผู้ลงนามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือ 
ซึ่งในประเด็นนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้มีบทบัญญัติรองรับถึงวิธีการท่ีจะน ามา     
ใช้แทนการลงลายมือช่ือแบบปกติท่ีกระท ากันอยู่ในปัจจุบันไว้ 2 วิธี ได้แก่ 

1. การใช้วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ ซึ่งสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือ
รับรองว่าข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน โดยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการสร้างหรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 
(ตามมาตรา 9) 



๑๒ 

หนึ่ งในรูปแบบการลงลายมือช่ือตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญั ติว่าด้วยธุรกรรม                      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ การใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password) เพื่อระบุ
ตัวตนของผู้ท าธุรกรรม  

2. การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้ (Digital Signature) (ตามมาตรา 26)  
การลงลายมือช่ือตามมาตรา ๒๖ คือ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature       

ซึ่งหมายถึง ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีติดมากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแสดงตนเป็นเจ้าของของข้อความและรวมถึงการยอมรับในข้อความหรือข้อมูล
ในอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีท่ีสร้างจากเทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ 
(Public Key Infrastructure: PKI) ใน ก ารลงลายมื อ ช่ื ออิ เล็ กท รอนิ ก ส์ก ากั บ ข้ อความ ท่ี ต้ องก าร                          
ส่งผ่านเครือข่าย ผู้ส่งข้อความจะใช้กุญแจส่วนตัวของตนในการลงลายมือช่ือโดยอ่านกระบวนการ                      
ทางคณิตศาสตร์ ผู้รับจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือช่ือดังกล่าวโดยใช้กุญแจสาธารณะ                    
ของผู้ส่ง ซึ่งลายมือช่ือของผู้ส่งจะถูกรับรองด้วยองค์กรออกใบรับรอง (Certification Authority) โดยแสดง
อยู่ในรูปของ "ใบรับรองดิจิทัล" (Digital Certification) ประโยชน์ของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น นอกจาก
จะช่วยระบุตัวผู้ส่งข้อมูลแล้ว ยังช่วยป้องกันข้อมูลให้มีความถูกต้องไม่ได้ผ่านการแก้ไข หรือหากมีการแก้ไข
มาก่อนก็สามารถตรวจท่ีสร้างจากเทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเครื่องมือในการระบุตัวตน  (Authentication) ท่ีได้รับ              
การยอมรับว่ามีความปลอดภัยและมีความน่าเช่ือถือสูงสุด โดยจะมีหน่วยงานกลาง หรือ องค์กร                         
ออกใบรับรอง (Certification Authority) เป็นผู้รับรองลายมือช่ือ ซึ่งในประเทศไทย มี 3 องค์กร ได้แก่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
อย่างไรก็ตาม การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่าย เช่น หากเป็นใบรับรองประเภท  Personal 
Certificate อายุ ๑ ปี ราคาใบรับรอง ๕๐๐ บาท และค่าต่ออายุรายปี ๔๙๐ บาท เป็นต้น 

 



๑๓ 

 
 

 
 

ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้น าการใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and 
Password) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงลายมือช่ือตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม                      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้เป็นหลักในระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอเล็กทรอนิกส์                         
(e-Registration) เนื่องจากมีกระบวนการท่ีรองรับโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ                
ท่ีสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ ซึ่งสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือรับรองว่าข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวยังไม่เป็นภาระก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆกับ
ประชาชนและภาคธุรกิจผู้ใช้งานระบบ เพียงแค่เข้ามาลงทะเบียนกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ แล้วน าเอกสาร
ดังกล่าวมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าท่ีในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานพาณิชย์
ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ 

ด้วยกระบวนการดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังอ านวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการ
ลงทะเบียนขอใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่น                      
น าเอกสารมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าท่ีแทนได้ท่ัวประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะด าเนินการตรวจเอกสาร 



๑๔ 

และบันทึกภาพผู้มายื่นเอกสารแสดงตนเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิ์ของผู้ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยัน
ตัวบุคคลท่ีมาแสดงตนขอใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่งด้วย  
 

6.2  การบันทึกรายการค าขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์                 

ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (Systems Analysis) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้งาน และสร้างความคุ้นเคยให้แก่ ผู้ใช้งาน                
หรือขอผู้จดทะเบียน อันจะเป็นการสร้างการรับรู้และการปรับตัวให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการเข้าใช้
งานระบบได้อย่างสะดวก และใช้งานง่าย (User Friendly) ท้ังนี้ มีกระบวนการของกิจกรรมตามมาตรฐาน    
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)  
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของระบบใหม่ 
(Information Requirements Analysis) และการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ (Decision Analysis)   
 
 

 
เมื่อประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า “ผู้ขอจดทะเบียน” ได้มีการน ารหัสผู้ใช้

และรหัสผ่าน (Username and Password) ท่ีผ่านการลงทะเบียนขอใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Signature) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามข้อ 1) มาบันทึกบนหน้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะพบหน้ารายการการท างานซึ่งกรมได้มีการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม              
การจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนในระบบเดิม (ระบบกระดาษ) เพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนเข้าใจการท างานและ
สามารถเลือกหัวข้อท่ีตรงกับความต้องการของผู้จดทะเบียนได้อย่างสะดวก โดยประกอบไปด้วย 

- สร้างค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล 
- กรอกค าขอไว้ยังไม่แล้วเสร็จ / ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียน 
- ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ยื่นค าขอจดทะเบียน  

 



๑๕ 

 
หลังจากผู้ขอจดทะเบียน เลือกเมนู “สร้างค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล” ระบบจะแสดงรายการ

การจดทะเบียนท้ังหมดท่ีผู้ขอจดทะเบียนสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย โดยระบบได้มีการจัดเรียงและ
รวบรวมรายการต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนตามกฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นของแต่ละนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิและจัดต้ังบริษัทพร้อมกัน จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
จัดต้ังบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนบริษัท ควบบริษัท เลิกบริษัท เป็นต้น 

 

 



๑๖ 

 
ท้ังนี้ เพื่อให้มีความครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ  ๓ ลักษณะ ๒๒              

ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจดทะเบียน เอกสาร
ท่ีใช้ แบบฟอร์มและข้อมูลท่ีต้องบันทึกในแต่ละเอกสารนั้น ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
e-Registration จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลของการใช้กฎหมายและการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนให้สามารถใช้งานในการบันทึกข้อมูล การแนบเอกสาร และด าเนินการต่างๆได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมาย โดยได้พัฒนาหน้าจอการท างาน              
ในแต่ละหน้าการบันทึกข้อมูลให้เรียงตามล าดับตามเอกสารและขั้นตอนการจดทะเบียนเช่นเดียวกับ                        
การจดทะเบียนโดยใช้เอกสารกระดาษจากทางซ้ายไปทางขวา ได้แก่    

- การจองชื่อนิติบุคคล โดยการเช่ือมโยงกับระบบจองช่ือนิติบุคคลเดิมของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าให้สามารถดึงข้อมูลท่ีผู้ขอจดทะเบียนได้ท าการบันทึกไว้จากการจองช่ืออยู่แล้ว มาแสดงบนค าขอจด
ทะเบียนผ่านระบบ e-Registration รวมท้ังกรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนยังไม่ได้มีการจองช่ือก็สามารถด าเนินการ
จองช่ือนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration ได้ทันที 
 
 
 

 
 

- แบบ บอจ.2 โดยระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลช่ือนิติบุคคลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจาก
ระบบจองช่ือท่ีผู้ขอจดทะเบียนได้ด าเนินการจองช่ือนิติบุคคลไว้ก่อนหน้านี้มาบันทึกให้โดยอัตโนมัติ จากนั้น            
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ของนิติบุคคลได้อย่างสะดวก โดยระบบได้มีการจัดเรียงล าดับการ



๑๗ 

บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับค าขอจดทะเบียนในรูปแบบของกระดาษ แต่ได้มีการจัดวางและออกแบบให้ดูง่าย 
และแบ่งรายการออกเป็นส่วนๆ ชัดเจน 

 

 
 

- รายละเอียดข้อ มูลกรรมการ  ซึ่ งได้มีการออกแบบระบบในการเช่ือมโยงข้อมู ล                 
กับฐานข้อมูลประชาชนของกรมการปกครอง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียนในการบันทึกข้อมูล
กรรมการท่ีเกี่ยวข้องของนิติบุคคลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความถูกต้อง โดยได้ก าหนดทางเลือก                       
ให้ผู้ขอจดทะเบียนว่าจะบันทึกข้อมูลท่ีอยู่กรรมการโดยการบันทึกเอง หรือบันทึกข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้ท่ีอยู่
ตามบัตรประชาชน 
 

 
 



๑๘ 

- อ านาจกรรมการ โดยในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ ง ท่ีส าคัญและมีความแตกต่าง                  
อยู่พอสมควรกับการจดทะเบียนนิติบุคคลเดิมโดยใช้กระดาษ เนื่องจากการจดทะเบียนในรูปแบบเดิมโดยใช้
กระดาษเป็นการลงลายมือช่ือจริงบนเอกสาร ซึ่งแตกต่างจากระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์                         
ท่ีผู้ลงนามต้องมีการเข้าใช้งานระบบและมีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบเทคโนโลยีจะต้องระบุ                
ได้ว่าบุคคลใดบ้างเป็นกรรมการเพื่อระบบจะได้ส่งอีเมลไปให้บุคคลเหล่านั้นได้ 

ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้มีการรวบรวมรูปแบบอ านาจกรรมการท่ีมีการใช้งาน
เป็นส่วนใหญ่ในอดีตท่ีผ่านมาท้ังหมด และวิเคราะห์ออกแบบรูปแบบของอ านาจกรรมการท่ีมีความเหมาะสม
เพื่อให้ครอบคลุมและสนับสนุนการใช้งานของผู้ขอจดทะเบียนจ านวน 8 รูปแบบ เช่น กรรมการหนึ่งคนลง
ลายมือช่ือ / กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท / นาย ก. และ(หรือ) นาย ข.              
ลงลายมือช่ือร่วมกัน / นาย ก. และ(หรือ) นาย ข. ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท                   
/ กรรมการ 2 ใน 3 คนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็น  
การอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ระบบยังก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถก าหนด         
อ านาจกรรมการได้อย่างอิสระโดยการบันทึกข้อมูลอ านาจกรรมการในกล่องข้อความเพิ่มเติมในกรณีท่ีต้องการ
ก าหนดอ านาจกรรมการอย่างอื่นนอกเหนือจากอ านาจกรรมการในการขอจดทะเบียนนิ ติบุคคลกับ                            
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 
 

 
 

- ตราประทับ ในส่วนของตราประทับนิติบุคคล มีความแตกต่างจากการจดทะเบียนนิติบุคคล
แบบเดิมโดยใช้กระดาษเช่นเดียวกับการลงลายมือช่ือของกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดย ในระบบ                            
e-Registration จะเป็นการใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ของตราประทับ                   
ในการจดทะเบียนต่างๆ ท้ังนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องน าภาพตราประทับในรูปแบบของไฟล์ .gif .jpg .png 



๑๙ 

และ .jpeg เพื่อแนบผ่านระบบมาด้วย ซึ่งเมื่อได้รับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนิติบุคคล
แล้ว ระบบจะส่งรหัส ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) กลับไปให้นิ ติบุคคลผ่าน                 
ทางอีเมล เพื่อใช้ในการจดทะเบียนอื่นๆ ของนิติบุคคลต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 

 
6.3  การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  

ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                   
กับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท ต้องลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอ                     
จดทะเบียน เช่น มาตรา ๑๐๗๘ ก าหนดให้ในกรณีการจดทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วน               
ทุกคนต้องลงลายมือช่ือและประทับตราของห้างหุ้นส่วน หรือในกรณีจัดต้ังบริษัทจ ากัด ก าหนดให้ผู้เริ่มก่อการ
ลงลายมือช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิ และให้มีพยานลงลายมือช่ือรับรองด้วยอีกสองคน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐๙๙ และการลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบให้ ผู้ เป็นหุ้น ส่วน ผู้เริ่มก่อการ ผู้จัดการกรรมการ หรือ ผู้ช าระบัญชี ลงลายมือช่ือ                           
ดวยตนเองท้ังนี้ ภายใต้ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2554 ก าหนดให้การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนจะต้องกระท าต่อหน้านาย
ทะเบียน หรือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องท่ีท่ีผู้ขอจดทะเบียน                       
มีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย               
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด  
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ลายมือช่ือเป็น ส่ิงท่ีจะแสดงถึงเจตนาว่าบุคคลผู้ลงลายมือช่ือประสงค์จะผูกพัน                         
ตามนิติกรรมสัญญา ลายมือช่ือจึงเป็นส่ิงยืนยันว่าบุคคลใดเป็นผู้ท่ีต้องผูกพัน ซึ่งหากในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาท             
ท่ีต้องช้ีขาดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีตามท่ีได้ตกลงกันไว้ ลายมือช่ือก็เป็นส่ิงท่ีมักจะยกขึ้น
กล่าวอ้างเพื่อแสดงถึงความเป็นอยู่ของข้อเท็จจริงท่ีพิพาทดังกล่าว ลายมือช่ือจึงเป็นพยานหลักฐานท่ีแสดง      
ให้เห็นได้ว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดหรือเกี่ยวข้องในกรณีนั้น ปัจจุบันลายมือช่ือได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ส าหรับการพิสูจน์ความจริง 2 ประการ ได้แก ่

(๑) เพื่อบ่งช้ีถึงตัวบุคคล ความสามารถในการกระท าการของบุคคล เวลา และเหตุการณ์   
ท่ีใช้แสดงถึงข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นผ่านเอกสารท่ีมีการลงลายมือช่ือไว้ และ 

(๒) เพื่ อบ่ งบอกถึงความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐาน ท่ีเป็นเอกสารซึ่ งได้มี                           
การกล่าวอ้างถึง  

การลงลายมือช่ือของบุคคลไม่จ าเป็นท่ีต้องยึดติดกับรูปแบบ โดยสาระส าคัญของ                       
การลงลายมือช่ืออยู่ท่ีการยืนยันตัวบุคคลท่ีลงลายมือช่ือนั้น อีกท้ังความส าคัญของลายมือช่ือมิได้อยู่ท่ีวิธีการ
ลงลายมือช่ือ แต่อยู่ ท่ีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ลงลายมือช่ือโดยผู้ลงลายมือช่ือต้องมีเจตนาหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีจะรับรองหรือแสดงว่าตนเป็นผู้ท าหนังสือหรือเอกสารนั้น 
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นอกจากนี้ ลายมือช่ือยังเป็นเครื่องแสดงหรือยืนยันว่าข้อเท็จจริงตามเนื้อความในเอกสาร
ดังกล่าวได้ท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว กฎหมายลักษณะพยานจึงมีการใช้ลายมือช่ือเป็นเครื่องมือตรวจสอบ                       
ความถูกต้องแท้จริงของหลักฐาน ท่ีเรียกว่า “การพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริง” (Authentication) โดยเฉพาะ
พยานเอกสาร แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าลายมือช่ือจะมีความส าคัญเฉพาะแต่การเป็นพยานเอกสาร                   
ลายมือช่ือสามารถท่ีจะน าสืบได้ในฐานะพยานวัตถุด้วย ซึ่งท าให้วิธีการน าสืบแตกต่างกัน 
 

 
 
ด้วยเหตุนี้ ในการยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์                   

จึงเป็นหน้าท่ีและสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละคน ซึ่งได้แก่ ผู้เริ่มก่อการและกรรมการ                     
ผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้น ในการด าเนินการเพื่อเข้าใช้งาน (Login) และเข้าเมนูลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเป็นการยืนยันเจตจ านงของผู้ใช้งานและของนิติบุคคลในการจดทะเบียนใดๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นอกจากนี้  ในระบบ e-Registration ยังถูกออกแบบให้มีการใช้รหัสผ่านแบบครั้งเดียว หรือ One Time 
Password (OTP) เพื่อช่วยสนับสนุนปัจจัยในการพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริง (Two-Factor Authentication)                 
อีกทางหนึ่งด้วย โดยระบบจะส่ง OTP ดังกล่าวไปให้ผู้ใช้งานผ่านทางข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) เพื่อให้
ผู้ใช้งานบันทึกรหัสท่ีได้รับลงบนหน้าเว็บไซต์ด้วย 
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6.4  การช าระค่าธรรมเนียมและการยื่นขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๘ ก าหนดไว้ว่า “ในการจดทะเบียน 

ท่าน ให้ เสีย ค่ าธรรม เนี ยมตามกฎข้อบั ง คับซึ่ ง เสน าบ ดีเจ้ากระทรวง ต้ัง ไว้ ”  ซึ่ งครอบคลุมไปถึ ง                       
การจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งท่ีผ่านมาในการช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ   
ในการจดทะเบียนแบบเดิมโดยใช้เอกสารกระดาษ ผู้ขอจดทะเบียนต้องน ามาจ่าย ณ สถานท่ีให้บริการของ        
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานพาณิชย์ จังหวัดท่ั วประเทศ แต่ เนื่ องจากการจดทะเบียน                              
e-Registration จะเป็นการท าธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการออกแบบระบบเพื่อ                             
อ านวยความสะดวกในการขอจดทะเบียนแก่ภาคธุรกิจและประชาชน  

 

 
 

ปัจจุบัน หลังจากผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นค าขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว      
ผู้ขอจดทะเบียนจะสามารถพิมพ์ใบช าระเงินจากระบบดังกล่าว และสามารถน าไปช าระค่าธรรมเนียม                     
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และการช าระ
เงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ท้ังนี้ การช าระเงินดังกล่าว สามารถช าระเงินได้ผ่าน 5 ธนาคาร 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 
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ส าหรับค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
- ค่าธรรมเนียมการจดบริคณห์สนธิ ในอัตรา 500 บาทต่อทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ในอัตรา 5,000 บาทต่อทุนจดทะเบียน 1 

ล้านบาท 
- ค่าใบส าคัญการจดทะเบียน 100 บาท 
- ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท ส าหรับหนังสือบริคณห์สนธิ และเพิ่มเติมอีก 200 บาท 

กรณีท่ีมีข้อบังคับ 
- ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 50 บาท 

   
6.5 การรับหนังสือส าคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล และใบเสร็จการช าระเงิน 

ในขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้
ด าเนินการบันทึกค าขอจดทะเบียน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และยื่นขอจดทะเบียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะ
ด าเนินการตรวจค าขอจดทะเบียนและพิจาราาอนุมัติจดทะเบียนการจัดต้ังนิติบุคคลใ้้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 
โดยจะส่งข้อมูลและเอกสารกระดาษใ้้ผู้ขอจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

- ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งผ่านทางอีเมลของผู้ขอจดทะเบียนท่ีได้แจ้งไว้ เพื่อแจ้งว่า                 
ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตามค าขอของผู้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมท่ังส่งร้ัสผู้ใช้งานและร้ัสผ่าน 
(Username and Password) ของนิติบุคคล เพื่อใช้ส า้รับการลงลายมือช่ือตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของ  
นิติบุคคล และ/้รือเข้าใช้งานระบบการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าต่อไป 

- เอกสารกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย ใบเสร็จรับเงินช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน   
และใบส าคัญการจดทะเบียน ผ่านทางไปรษาีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามท่ีอยู่ท่ี ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้                   
(กราีท่ีผู้ขอจดทะเบียนได้มีการขอ้นังสือรับรองนิติบุคคลเพิ่มเติม กรมจะจัดส่งใ้้ผ่านทางไปรษาีย์                     
ด่วนพิเศษนี้ไปพร้อมกัน) 
 

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