
สรุปภาพรวมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10 ฉบับ 

ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ 
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 

 ก าหนดองค์กรธุรกจิในรูปแบบนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนบริษัท ไว้ 3 ประเภท คือ  
1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  

คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมตัวกันท ากิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาก าไรจากการด าเนินการนั้นมาแบ่งปันกัน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีผู้
เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนทุก
คนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จ ากัดจ านวน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (กรณีไม่จดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนั้นไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จด
ทะเบียน”) 

2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมตัวกันท ากิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาก าไรจากการด าเนินการนั้นมาแบ่งปันกัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีหุ้นส่วน 2 
ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ 
รับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และหุ้นส่วนจ าพวกไม่
จ ากัดความรับผิดจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้าง
หุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จ ากัดจ านวน หุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้อง
เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิด ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้องจดทะเบียน ถ้า
ไม่จดทะเบียนจะถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

3) บริษัทจ ากัด 
คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันท ากิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาก าไรจากการด าเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจ ากัด จะแบ่งทุน
ออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือ
หุ้นรับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ เมื่อจด
ทะเบียนบริษัทจ ากัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจาก
ผู้ถือหุ้น  

 ก าหนดให้การก่อตั้งนิติบุคคล การแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ส าคัญ เช่น รายชื่อหุ้นส่วน 
รายชื่อกรรมการ ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล จ านวนทุนจดทะเบียน สถาน
ที่ตั้ง การแปรสภาพ การควบห้างหรือควบบริษัท ตลอดจนการเลิกกิจการ และการ
เสร็จการช าระบัญชี ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนและน าความไปจดทะเบียนทะเบียนต่อ
นายทะเบยีนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อเป็นการรับรองสิทธิว่านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคลตาม
กฎหมาย มีความสามารถที่จะท านิติกรรมได้  

 ให้นายทะเบยีนมีอ านาจในการขีดชื่อหา้งหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดออกจากทะเบยีน
เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายก าหนด (หรือที่เรียกว่า “ถอนทะเบยีนร้าง”) 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขึ้นในกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง และมีอ านาจ
จัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท้องที่ ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของนายทะเบียนและหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน และ
อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัท ดังนี ้
1. การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการช าระบัญชี

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด 
2. การถอนทะเบียนบริษัทร้าง หรือการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

ออกจากทะเบียน 
3. การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทางทะเบียน การออกหนังสือ

รับรองนิติบุคคล การรับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียนและ
ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดมิใช่การขออนุญาต

การประกอบธุรกิจ แต่เป็นการจดทะเบียนเพื่อก่อตั้งสภาพนิติบุคคล
เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 66 ประกอบมาตรา 1015 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมหรือประกอบธุรกิจที่
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ นั้น หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมายเฉพาะนั้น      
ที่ต้องไปว่ากล่าวหรือด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้นต่างหาก  

การพิจารณารับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท นายทะเบียน
กระท าการโดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1019 กฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
แต่งตั้งนายทะเบียน  และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ นายทะเบียนย่อมไม่อาจปฏิเสธ
หรือไม่ยอมรับจดทะเบียนได้ เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนรายการ



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 ก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของกรรมการบริษทัต้องน าส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้นตอ่นาย

ทะเบียนอยา่งน้อยปีละครั้ง 
 ก าหนดหนา้ที่ให้บริษัทจ ากัดต้องจัดท างบการเงินและน าเสนอต่อที่ประชุมใหญอ่นุมัติ

ภายในส่ีเดือนนับแตว่ันปิดรอบปบีัญชีและน าส่งต่อนายทะเบยีนภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วันประชุมอนุมัติงบการเงิน 

 ให้นายทะเบยีนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทางทะเบียน และมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคล 

ใดไว้แล้ว ค าสั่งของนายทะเบียนซ่ึงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ย่อมถือเป็นค าสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 และค าสั่งทางปกครองนั้นย่อมมีความมั่นคงแห่ง
นิติฐานะใช้ยันบุคคลได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย
เง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอื่นตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 42 

นายทะเบียนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนไว้เมื่อ
บุคคลทุกคนเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว 
ชอบที่จะตรวจเอกสารซ่ึงนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้คัด
ส าเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง
มอบให้ก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1020 และ
มีหน้าที่จะต้องแต่งย่อรายการซ่ึงได้ลงทะเบียนส่งไปลงพิมพ์โฆษณาใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นคราว ๆ เมื่อได้พิมพ์โฆษณาดั่งนั้นแล้ว 
ท่านให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อความซ่ึงลงทะเบียนอันได้กล่าวถึงใน
ย่อรายการนั้น เป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงไม่เลือกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วย
ห้างหุ้นส่วนหรือด้วยบริษัทหรือที่ไม่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1021 และมาตรา 1022 ดังนั้น เอกสารและ
รายการทางทะเบียนที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้รับจดทะเบียนไว้
แล้วจึงถือเป็นเอกสารมหาชน ซ่ึงเป็นเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการตรวจสอบหรือขอคัดส าเนา 

นอกจากนี้  นายทะเบียน ยังมีหน้าที่ ในการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบสถานภาพของห้างหุ้นส่วน
บริษัท อ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจกระท าการแทน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อท านิติกรรมสัญญากับห้างหุ้นส่วนบริษัทอย่างน่าเชื่อถือและเกิด
ความเรียบร้อยในการด าเนินธุรกิจ 

2 พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกีย่วกับห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ. 2499 

เป็นกฎหมายลักษณะอาญาที่บัญญัติความผิดอันเกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมและมูลนิธิ ไว้ โดยกฎหมายแยกเป็น 2 หมวด 
 หมวด 1 เป็นความผิดเกี่ยวกบัห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจ ากัด และบริษัท

จ ากัด เช่น  
- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดใดไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นสว่น

ผู้จัดการภายในสิบสี่วันนบัแต่วันที่มกีารเปลี่ยนแปลง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท 
 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
เฉพาะหมวด 1  

 บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามที่ได้
เปรียบเทียบแล้วให้คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- บริษัทจ ากัดใดไม่จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการภายใน 14 วันนับแตว่ันที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
- บริษัทจ ากัดใดไม่มีส านักงานบอกทะเบยีนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
- กรรมการใดของบริษัทจ ากัดไม่ส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้น ตอ้งระวางโทษปรบัไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
- บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท กระท าหรือ

ยินยอมใหก้ระท าการ ท าให้เสียหายหรอืลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของห้าง
หุ้นส่วนบริษัท ถา้กระท าหรือยินยอมใหก้ระท าการเพื่อลวงให้หา้งหุ้นส่วน บริษทั    
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชนอ์ันควรได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 หมวด 2 เป็นความผิดเกี่ยวกบัสมาคมและมูลนิธ ิ
 

3 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  ก าหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจประเภทต่าง ๆ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจเข้าสู่ระบบ เพื่อประโยชน์ทางสถิติและทราบ
หลักฐานการประกอบพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องเช่ือถือได้อันเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 

 ก าหนดบทนิยามของผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบคคลซ่ึง
ประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติและให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัด
ความรับผิด กรรมการ ผู้จัดการ ด้วย 

 ก าหนดกิจการที่เป็นพาณิชยกิจ ได้แก่ การซ้ือ การขาย การขายทอดตลาด การ
แลกเปลี่ยน การให้เช่า การให้เช่าซ้ือ การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง การขนส่ง 
การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม การรับจ้างท าของ การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การ
รับจ านอง การคลังสินค้า การรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือ
หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน การรับประกันภัย 
และกิจการอื่นซ่ึงก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 ก าหนดพาณิชยกิจที่พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับ ได้แก่ การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล พาณิชยกิจของนิติบุคคลซ่ึงได้มี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และพาณิชยกิจซ่ึงรัฐมนตรีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 พาณิชยกิจใดที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ประกาศก าหนด ซ่ึงปัจจุบันได้แก่ 
- บุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบพาณิชย์ดังต่อไปนี้ 
(1) การท าโรงสีข้าว และการท าโรงเล่ือยที่ใช้เครื่องจักร 
(2) การขายสินค้าคิดรวมกันวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมี

สินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมกันเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 

 กฎหมายก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น
ส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์มีหน้าที่ก ากับดูแลการรับจดทะเบียน
พาณิชย์ 

 กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
ส านักงานทะเบียนพาณิชย์รับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน 

 รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล)ที่มีความพร้อมเป็นส านักงานทะเบียน
พาณิชย์ รับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังคงมีอ านาจรับจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะใน
ท้องที่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซ่ึงท าการเกี่ยวกับสินค้ามีค่ารวมเป็นเงิน

ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป 
(4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตมีค่ารวมในวัน

หนึ่งวันใดรวมตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้รวมตั้งแต่ 
500 บาทขึ้นไป 

(5) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ าทาง และการ
ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจาง การขาย
ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรง
รับจ าน า และการท าโรงแรม 

- บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด) ซ่ึงประกอบพาณิชย์ดังต่อไปนี้ 
(1) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น

วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
(2) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด้วยอัญมณี 
(3) การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(4) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(5) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(6) การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(7) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น

วีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันทึก 
(8) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
(9) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(10) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
(11) การให้บริการตู้เพลง 
(12) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก 

การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
 

4 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ก าหนดวิธีการจัดตั้งหรือการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด 3 วิธี คือ  
1) การจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ยื่นค าขอจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสามารถระดมทุนจากประชาชนด้วยการออกหุ้นกู้ได้  โดยต้อง
ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ามี ฐานะเป็ นนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียน เช่น รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ผู้อ านวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในกอง
ทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิ เศษ เป็นนายทะเบียนเพื่ อ



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน 

2) การแปรสภาพ จากบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด 

3) การควบบริษัท ระหว่างบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
บริษัทมหาชนจ ากัด หรือระหว่างบริษัทมหาชนจ ากัดด้วยกัน 

 เมื่อจดทะเบียนแล้ว บริษัทมหาชนจ ากัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียน และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ต้องยื่น
ขอจดทะเบียน เช่น การแก้ไขชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน ส านักงานใหญ่ 
ข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแล้ว การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
เข้า-ออก และอ านาจกรรมการ เป็นต้น 

 ก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของบริษัทมหาชนจ ากัดต้อง 
- จัดท าทะเบียนกรรมการ (กรรมการบริษทัมหาชนจ ากัดต้องมีจ านวนอยา่งน้อย 5 

คน และต้องประชุมกรรมการ 3 เดือนตอ่ครั้ง) 
- จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

 ห้ามให้บริษัทมหาชนจ ากัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่ออนุมัติ 

 บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนไปยัง
นายทะเบยีนภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

 ให้นายทะเบยีนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทางทะเบียน และมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคล 
 

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ทั่ว
ราชอาณาจักร และพาณิชย์จังหวัดเป็นนายทะเบียนในเขตจังหวัดนั้น 
 

 

5 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

 ก าหนดค านยิาม คนตา่งด้าว  หมายถึง 
(1) บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้น หรอื

ลงทุน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือหา้งหุ้นส่วนจดทะเบยีนที่มีหุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือผู้จัดการเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทย 

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น 
หรือลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ดังนี้ 
บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ จ านวน 
9 รายการ 
 

 กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเพื่อปฏิบัตงิาน
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

 บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการตรวจสอบการประกอบ
ธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ อาทิ 
1. ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 เพื่อเป็น

การก ากับดูแลและตรวจสอบการถือหุ้นของคนไทยในนิติบุคคลว่าเป็น
การถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่ 

2. ตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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บัญชีสอง เป็นธุรกิจที่เกีย่วกับความปลอดภัยหรอืความมั่นคงของประเทศ หรือที่มี
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบา้น หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 13 รายการ คนต่างด้าวที่จะประกอบ
ธุรกิจตามบญัชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการ
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี ธุรกิจที่ขออนญุาตต้องมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่าง
ด้าวถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เว้นแต่รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจ
ผ่อนผันสัดส่วนการถือหุ้นให้น้อยลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 25 และตอ้งมี
กรรมการเป็นคนไทยไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมจะแข่งขัน จ านวน 21 รายการ คน
ต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดกีรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

 ก าหนดกรอบในการพิจารณาการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้พิจารณาโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของ
ประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา  

 ก าหนดให้คนต่างด้าวบางประเภทมีสิทธิขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจได้โดยไม่
ต้องขออนุญาต ได้แก่ 
1) คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกจิโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงการค้าระหว่าง

ประเทศไทยกับคู่ภาคี สามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบญัชีหนึง่ 
บัญชีสอง และบัญชีสามได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสนธิสัญญาหรือความตกลง
การค้าระหว่างประเทศกับคู่ภาคี ได้แก่  
- สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธท์างเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 
- ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
- ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

2) คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกจิโดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน สามารถขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจบัญชีสอง และบัญชีสามได้ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม
การลงทุน  

 ก าหนดเง่ือนไขการอนุญาตที่คนต่างด้าวต้องปฏิบัติตาม เช่น การน าส่งทุนขั้นต่ า 
การรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนที่ได้น าเสนอไว้ เป็นต้น  
 
 

3. ตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจว่ามีการ
ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่  1  ผู้ได้รับอนุญาตที่ประกอบธุรกิจครบ 1 ปี  เพื่อ

ติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ว่าเป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาตหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

กลุ่มที่ 2  ตรวจสอบการน าส่งทุนขั้นต่ าของนิติบุคคลต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรา 14 และกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดทุนขั้นต่ าและ
ระยะเวลาในการน าหรือส่งทุนขั้นต่ าเข้ามาประเทศไทย     
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6 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ก าหนดผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
กลุ่มที่ 2  ได้แก่ สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ า เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีกลุ่มที่ 1 
ประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดการธุรกิจในสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ านั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีด้วย 
กลุ่มที่ 3  ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์
ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ได้แก่ 
(1) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต       

ผู้จ าหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจ าหน่าย ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี  

(2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปร
สภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง 
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

 ก าหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ได้แก่ 
1. จัดให้มีการท าบัญชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตน  
2. จัดให้มีผู้ท าบัญชีซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนด  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท า

บัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับกิจการของตนเองก็ได้  
3. ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้จัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  
4. ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน  
5. จัดท างบการเงินตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด รวมทั้งได้รับการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซ่ึง
เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ
ดังต่อไปนี้เกินก าหนด คือ ทุนจดทะเบียนเกินห้าล้านบาท หรือสินทรัพย์รวมเกินสามสิบ
ล้านบาท หรือรายได้รวมเกินสามสิบล้านบาท  

ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายการดังต่อไปนี้ทุกรายการไม่เกินก าหนด 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต คือ ทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้าน
บาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท  

6. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และห้างหุ้นส่วนจด

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดท าบัญชีและ
งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี (ธุรกิจ) ให้ถูกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งก ากับดูแลผู้ท าบัญชี
ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น
ส านักงานกลางบัญชี และให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอ านาจ
จัดตั้งส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ โดยขึ้นตรงต่อส านักงานกลาง
บัญชี และมีสารวัตรบัญชีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าส านักงานบัญชีประจ า
ท้องที ่ 
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ทะเบียน ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี  

ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบ
การเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่  

ส าหรับบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกจิในประเทศ
ไทยไม่ต้องจัดท างบการเงินและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ท า
การ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท าการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ าหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่
ท างานประจ า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น ต้องเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมี
การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓   

8. เมื่อบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้ง
ต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึง
การสูญหายหรือเสียหายนั้น 

9. เมื่อเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการช าระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ  
 ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติ อาทิ 

- ต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน  

- ต้องมีคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เช่น 

- ผู้ท าบัญชีต้องขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ท าบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มท าบัญชี  
- ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรม

พัฒนาธุรกิจการค้าภายในสามสิบวันนับแต่เริ่มท าบัญชี 
- ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 
- ต้องแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อ เนื่องทางวิชาชีพบัญชีทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจได้ทันทีหลังท ากิจกรรมแต่ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน 

- ผู้ท าบัญชีสามารถรับท าบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน  
 



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 ก าหนดบทลงโทษแก่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี เช่น ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรค

หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ.2543 ซ่ึงความผิดตามมาตรา 30 ดังกล่าว เป็นความผิดที่อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับ
ตามที่ได้เปรียบเทียบแล้วคดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
 

7 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชี ท าหน้าที่ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็น
ศูนย์รวมและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น รวมทั้งให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  
 ก าหนดให้การสอบบัญชีต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี และก าหนดให้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 ก าหนดให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการท าบัญชี โดยก าหนดให้ผู้ท าบัญชี

ต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี 
 ก าหนดให้มีการจัดท าจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ และการลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
 ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีอ านาจก ากับ

ดูแลการด าเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พิจารณา
อุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซ่ึงถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ 
 

 ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)  

 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกรรมการและเลขานุการ กกบ. 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าท าหน้าที่ธุรการและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ กกบ. 

8 พระราชบัญญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. 2509  ก าหนดให้ผู้ประกอบวิสาหกิจจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถยื่นขออนุญาตจัดตั้ง
สมาคมการค้าขึ้นเพื่อท าการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลก าไร
หรือรายได้แบ่งปันกัน เมื่อได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว สมาคมการค้านั้นมี
สถานะเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคม และเป็นผู้แทน
ของสมาคม 

 ก าหนดให้สมาคมการค้าต้องมีข้อบังคับ และจะด าเนินกิจการได้แต่เฉพาะในเร่ืองที่
กฎหมายก าหนด และห้ามมิให้กระท าการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 สมาคมการค้ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น จัดท าทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้
ที่ส านักงานของสมาคมการค้าและให้ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกแก่นายทะเบียนภายใน
ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า / เมื่อ
มีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกให้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนภายในก าหนดเก้าสิบวัน / ต้องจัดท างบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมการค้าภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ที่วันสิ้นรอบปีบัญชี / ต้อง

 ให้จัดตั้งส านักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ 
- ควบคุมการออกใบอนุญาต 
- การจดทะเบียนสมาคมการค้าทั่วราชอาณาจักร 
- ท าห น้ าที่ เป็ น ส านั ก งาน ท ะ เบี ยน สม าคม ก าร ค้ าป ระจ า

กรุงเทพมหานคร 
 ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ามอบหมาย เป็นนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนสมาคม
การค้าประจ ากรุงเทพมหานคร 

 ในจังหวัดอื่น ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจ าจังหวัด
ขึ้นตรงต่อส านักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียน 
 



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุลและให้ส่งส าเนา
รายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
ใหญ่ / กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต้องจดทะเบียน
ภายในก าหนดสามสิบวัน เป็นต้น 

 การเลิกสมาคมต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 

9 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  ก าหนดให้บุคคลจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน สามารถยื่นขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าขึ้น
เพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้แบ่งปันกัน  

 ก าหนดประเภทของหอการค้าไว้ 4 ประเภท คือ  
1) หอการค้าจังหวัด 
2) หอการค้าไทย 
3) หอการค้าต่างประเทศ 
4) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 เมื่อได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว หอการค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคล มี
คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของหอการค้า และเป็นผู้แทนของหอการค้า 

 ก าหนดให้หอการค้าต้องมีข้อบังคับ  และจะด าเนินกิจการได้แต่เฉพาะในเรื่องที่
กฎหมายก าหนด และห้ามมิให้กระท าการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 หอการค้ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น จัดท าทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้ที่
ส านักงาน และให้ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกแก่นายทะเบียนภายในก าหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียน / เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในก าหนดเก้าสิบวัน 
/ ต้องจัดท างบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของหอการค้าภายในก าหนดหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่ที่วันสิ้นปีการบัญชี / ต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ในคราวที่เสนองบดุลและให้ส่งส าเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ / กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต้องจดทะเบียนภายในก าหนดสามสิบวัน เป็นต้น 

 การเลิกหอการค้าต้องแจ้งให้นายทะเบยีนทราบ 
 
 

 ให้จัดตั้งส านักงานกลางทะเบียนหอการค้าขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ 
- ควบคุมการออกใบอนุญาต 
- การจดทะเบียนหอการค้าทั่วราชอาณาจักร 
- ท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียนหอการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร 

 ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามอบหมาย เป็นนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนหอการค้า
ประจ ากรุงเทพมหานคร 

 ในจังหวัดอื่น ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนหอการค้าประจ าจังหวัดขึ้น
ตรงต่อส านักงานกลางทะเบียนหอการค้า และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียน 
 

10 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  เป็นกฎหมายว่าด้วยสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ โดย
ผู้ให้หลักประกันไม่จ าเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกัน และสร้างระบบ
การบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนี ้
o ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

ก าหนดให้สามารถน าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการ

 ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีหน้าที่ 

 ให้อธิบดีเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
- รับจดทะเบียน แก้ไขรายการจดทะเบียนและยกเลิกการจด

ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 



ที ่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ช าระหนี้ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ลดข้อจ ากัดด้าน
หลักประกันด้วยทรัพย์สิน (จ าน า จ านอง) 

o ประโยชน์ของผู้ให้หลักประกัน (ลูกหนี้) 
ผู้ให้หลักประกันยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต่อไปได ้

o ประโยชน์ของผู้รับหลักประกัน (เจ้าหนี้) 
ผู้รับหลักประกันมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เพิ่มความเชื่อมั่นใน
การปล่อยสินเชื่อ 

o การก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
ทะเบียน 

 ก าหนดประเภททรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ดังนี้ 
1. กิจการ (เช่น กิจการร้านอาหาร กิจการรับเหมาก่อสร้าง-ร้านอาหาร หรือ อื่นๆ) 
2. สิทธิเรียกร้อง (เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิการเช่า สัญญาจ้าง ลูกหนี้การค้า 

สัญญาซ้ือขาย สัญญาเช่าซ้ือ หรืออื่นๆ) 
3. สังหาริมทรัพย์ (สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ หรืออื่น ๆ ) 
4. อสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม หรืออื่นๆ) 
5. ทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ) 
6. ทรัพย์สินอื่น  (กฎกระทรวงก าหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันได้ประกาศราช

กิจจา 5 พฤศจิกายน 2561) 
 การบังคับหลักประกัน  
o กรณีบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ต้องด าเนินการโดย  “ผู้บังคับหลักประกัน” 
o การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน โดย 

1. วิธีขายทอดตลาด 
2. หลุดเป็นสิทธิ ภายใต้เง่ือนไข 

- หนี้ที่ค้างช าระเป็นต้นเงินเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
- ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี 
- ไม่มีการจดหลักประกันหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น 

 

- จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
- แจ้งนายทะเบียนทรัพย์สิน หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ 
- ออกใบอนุญาตให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน 

 
 
 

 
สรุปโดย นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา นิติกรช านาญการพิเศษ  

รักษาการในต าแหน่งนิติกรเช่ียวชาญ  
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 


