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โครงการใหบ้ริการ ณ จุดเดียว (Single Point)

พัฒนาศักภาพผู้บริหารสถาบันการค้า

คณะกรรมการกำกับดูแล การประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล และการใหบ้ริการข้อมูลธุรกิจ

ภาพข่าวกิจกรรม

สารบัญ

ข้อมูลการอนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว :AEC

การกำกับดูแลและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมสำนักงานภูมิภาค 
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โครงการให้บริการ ณ จุดเดียว

(Single Point)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบให้
หน ่วยงานภาคร ัฐดำเน ินการ
ปรับปรุงบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู ้
ประกอบธุรกิจ ตามรายงานผล
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ของธนาคารโลก (World Bank) 

ต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้มีนโยบายให้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร 
(e-Starting Business) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเลขทะเบียนทั้ง 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้
กำหนดเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขท่ีบัญชีนายจ้างให้สามารถใช้ระบบ
เลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number) และการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Window) 
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงข้อมูลทางทะเบียน และง่ายต่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ 

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปฏิรูปกระบวนการให้บริการ 
ของรัฐ และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ก้าวเข้าสู่
การเป็น e-Business Department 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ

• ลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก 4 วัน เหลือ 
 90 นาที 

• ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจและ 
 ประชาชนท่ีต้องเดินทางติดต่อ 3 หน่วยงาน  
 ให้สามารถขอรับบริการได้ ณ หน่วยงานเดียว

• ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย  
 และคาดว่าจะสามารถเลื่อนอันดับในการ 
 เป็นประเทศที ่ง ่ายต่อการเร ิ ่มต้นธุรก ิจ 
 จากอันดับที่ 12 เป็นอันดับ 1 ใน 10

• เป็นจุดเร่ิมต้นการบูรณาการของภาครัฐในการ 
 ให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) และ 
 เป็นจุดเริ ่มต้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

• ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า และเป็นการ 
 ลดการใช้กระดาษ (Paperless) ซึ่งช่วยลด 
 ภาวะโลกร้อน

• เ ป ็ น ก า ร เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม เ พ ื ่ อ ใ ห ้ 
 กรมพัฒนาธุรก ิจการค้าก้าวสู ่การเป็น 
 e-Department

แนวทางการดำเนินงาน

จากนโยบายดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการเร่ิมต้นธุรกิจ (e-Starting Business) ระหว่าง 3 หน่วยงาน 
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
(นายไพฑูรย์ แก้วทอง ตำแหน่งในขณะนั้น) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 
2553 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลการเร่ิมต้นธุรกิจ ซ่ึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดยมีแผนการดำเนินงาน
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และขอเลขที่บัญชีนายจ้างได้ ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

ระยะที่ 2 การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single Form) และการใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน 
(Single Document) และการใช้ระบบเลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number) ท้ัง 3 หน่วยงาน 

ผลการดำเนินงาน

ได้มีการเปิดให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point) โดยกำหนดให้มีการใช้แบบฟอร์ม
การจดทะเบียนเดียวกัน (Single Form) และการใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน (Single Document) 
โดยเร่ิมให้บริการท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และได้มี
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เม่ือวันท่ี 6 
กรกฎาคม 2553 และต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ได้เปิดให้บริการครบทั้ง 5 เขตพื้นที่ 
ในกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการในส่วนภูมิภาคครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้
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การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business)

ตามการพิจารณาของธนาคารโลก ได้พิจารณาจากขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจและส่วนราชการ  เดิมใช้เวลารวมทั้งสิ้น 32 วัน แต่เมื่อได้
ปรับปรุงแล้ว จะลดเวลาลงเหลือเพียง 7 วัน 4 ชั่วโมง 20 นาที

1. การขอจองชื่อนิติบุคคล  2 20 นาที  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร  1  60 นาที  เอกชน

3. การจัดทำตรายาง  4  90 นาที  เอกชน

4. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 1 
 และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท     

5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  2 

6.  ขอเลขที่บัญชีนายจ้าง  1 

7.  ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 21 7  กรมสวัสดิการและ
    คุ้มครองแรงงาน

  รวม  32 7 วัน
    4 ชั่วโมง
    20 นาที

 ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง  ผู้รับผิดชอบ
  (วัน)  (วัน/ชั่วโมง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(โดยความร่วมมือของกรม 
สรรพากรและสำนักงาน
ประกันสังคม)

} 90 นาที 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า �
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....การเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของประเทศนั้น ก็จะมีปัจจัยหลักๆ  
อยู่สามปัจจัย  ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของคน ปัจจัยที่สองก็คือโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และปัจจัยที่สามก็คือเรื ่องของการบริการ เกี ่ยวข้องกับกฎระเบียบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการบริการของภาครัฐ ทั้งสามด้านนี้รัฐบาลชุดปัจจุบัน 
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.... และวันนี้ก็เป็นบริการอีกประการหนึ่งก็คือการ 
เริ ่มต้นธุรกิจ ได้มีการปรับปรุงการใช้เอกสาร การใช้หมายเลขเดียวกันต่อไป 
ในอนาคต เพื่อลดต้นทุนต่อไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญ.... และก็หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้มีการปรับปรุงและก็ผลักดันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจไทย และพี่น้องประชาชนชาวไทย ไม่เฉพาะการบริการสำหรับ 
ภาคธุรกิจเท่านั้น...

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

....การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ 
เริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) จะสามารถช่วยให ้
นักลงทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจ สามารถเริ ่มต้นธุรกิจได้ 
โดยง่าย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการดำเนินงานโครงการน้ี 
จะสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานและประสาน 
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป 
ในอนาคตอันใกล้....

นางพรทิวา  นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

Single Point Services
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....หน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ล้วนมีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจและการค้าของประเทศ 
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
สรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ได้มีการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลในการเร่ิมต้นในการ
พัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิด
การคล่องตัวในการเก็บข้อมูลระหว่างหน่วย
งานของรัฐ ความร่วมมือในครั ้งนี ้จะทำให้  
3 หน่วยงานรัฐ สามารถให้บริการประชาชน
และผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน....

นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

....การเปิดให้บริการการเร่ิมต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว 
หรือว่า SPS Single Point Services ถือว่า
เป็นนโยบายในการสนองต่อนโยบายปฎิรูป
ประเทศไทย ในด้านของการปฎิรูประบบราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ ด้วยการใช้สารสนเทศสมัยใหม่
และการทำงานโดยการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
ภายใต้แนวนโยบายที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กำหนดในเร่ืองของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการ ลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน และใช้เวลาในกระบวนการทาง
ราชการให้น้อยที่สุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ วันนี ้พร้อมแล้ว 
ที่จะเปิดบริการการเร่ิมต้นธุรกิจ Single Point 
Service....

นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

....สำนักงานประกันสังคม จะพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการด้านเทคโนโลยีและกฎหมายต่อไป 
เพื่อนำไปสู่การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน การใช้
เอกสารประกอบชุดเดียวกัน โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกัน.... นอกจาก
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการแล้ว ยังมี
การส่งเสริมทีมงานที่มีประสิทธิภาพของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย และที่สำคัญก็คือ 
ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ ลำดับท่ี 1-10 ในการ
จัดลำดับความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจ
จากธนาคารโลกในปี 2011 ต่อไป....

นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารสถาบันการค้า

สมาคมการค้า มีบทบาทความสำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำ
หน้าท่ีเป็นตัวแทนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคธุรกิจ และเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับภาครัฐ 
ในการที่สมาคมการค้าจะมีความเข้มแข็งและ
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจดังกล่าวได้ 
จะต้องอาศัยผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีวิสัย
ทัศน์และมีความรู ้ความสามารถในการวาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันให้กับภาคธุรกิจที่สมาคมการค้าเป็น
ตัวแทน  
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ ่งมีภารกิจสำคัญ
หนึ่งในการพัฒนาสมาคมการค้าให้มีความ
เข้มแข็ง จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
ในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการค้า
ขึ้นเป็นครั้งแรก มีเนื้อหาเน้นในเรื่องการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสมาคม
การค้าหรือกลุ่มธุรกิจ (Cluster) การวิเคราะห์
และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ฝึกฝน
ทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์ภาคธุรกิจ 
ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามารถในด้าน
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการองค์กร โดย 
ผู ้บริหารสมาคมการค้าที ่ผ่านการอบรมจะ

สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้และผลักดัน
บทบาทสมาคมการค้าในการเป็นผู ้นำภาค
ธุรกิจเข้าแข่งขันในโลกธุรกิจการค้าที่มีการ
เปิดเสรีและเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
อย่างยั ่งยืน ซึ ่งหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหารสถาบันการค้านี้ได้พัฒนาขึ้นจากวิชา 
Microeconomics of Competitiveness, 
Harvard Business School, Harvard 
University, USA ระยะเวลาหลักสูตร 8 วัน 
จัดอบรมระหว่างวันที ่ 18 มิถุนายน - 16 
กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 
40 ราย จากสมาคมการค้าต่าง ๆ 23 สมาคม
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คณะกรรมการกำกับดูแล 

การประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)

พระบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำกับดูแล
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็น 
จุดศูนย์รวมและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น รวมทั้งให้ความรู้และ
พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเพื่อให้
เกิดการควบคุมด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีเป็น
ศูนย์รวมในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว แต่ก็ยังมี 
ความจำเป็นที ่จะต้องมีภาครัฐเข้าไปกำกับดูแลองค์กรวิชาชีพ 
อีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมี 
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีทำหน้าที่กำกับ 
ด้านนโยบายในเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อสาธารณชน รวมทั้ง
พิจารณาคำขออุทธรณ์กรณีที่ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีร้องเรียนว่า 
ไม่ได้ร ับความเป็นธรรม ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อบังคับ 
สภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องที่สำคัญด้วย

คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญช ีมีองค์ประกอบ ดังนี้
กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคราชการและภาคเอกชน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการ
บัญชี 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ
สามปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน มีวาระ
การดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย
 -  นายธิติพันธ์  เชื้อบุญชัย (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย)
 -  ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการบัญชี)
 -  นายทรงเดช  ประดิษฐสมานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการบัญชี)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
การดำเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของสภาวิชาชีพบัญชี เสนอแนะให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดว่าวิชาชีพบัญชีด้านใดที่
ต้องได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิม ให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการบัญชี และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องที่สำคัญ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกหรือค่า
ธรรมเนียม ตลอดจนพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกรณีที่ถูกคณะกรรมการ
จรรยาบรรณสั่งลงโทษ
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คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยให้การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบ เป็นธรรมและส่งผลดีต่อการพัฒนา
วิชาชีพบัญชี ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย
 1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธาน     
  ทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี และผู้ 
  ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ
 2. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย โดยมี  
  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะรูปแบบ/ 
  โครงสร้างการกำกับดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 3. คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี โดยม ี
  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการติดตามการดำเนินการ 
  ของคณะอนุกรรมการเพื ่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีและ 
  สำนักงานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้ง

บทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญใน ปี 2553

• การกำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้คำแนะนำการดำเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี  
 ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 สภาวิชาชีพบัญชีมีแผนดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การปรับปรุงและ 
 ประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับหลักสากลไม่ว่าจะเป็นเร่ืองข้อบังคับจรรยาบรรณ  
 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการการสอบบัญชี รวมทั้งการเป็นผู้แทนประเทศไทยในการ 
 เสนอร่างมาตรฐานการบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ต่อที ่ประชุม World  
 Congress of Accounts (WCOA) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในเวทีเจรจาระหว่างประเทศ  
 เป็นต้น

• การให้ความเห็นชอบมาตรฐานการบัญชี ปัจจุบันการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ 
 บัญชีสากลเป็นเรื่องยาก เนื่องจากประเทศไทยยังต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น   
 มาตรฐานการบัญชีของไทยต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในปี 2553  
 มาตรฐานการบัญชีของไทยทั้งหมดจะถูกปรับปรุงให้สอดคล้องมาตรฐานการบัญชีสากล  
 (International Financial Reporting Standards : IFRS (Bound volume 2009))

• การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณลงโทษ โดย 
 จัดให้มีระบบการพิจารณาอุทธรณ์อย่างเป็นขั้นตอน โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็น 
 ธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยในปี 2553 
 ได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมทั้งสิ้น 2 ราย

• การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแลวิชาชีพ 
 สอบบัญชี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมสรรพากร สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถ 
 บูรณางานในความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้
 ยังได้มีการศึกษาถึงรูปแบบโครงสร้างของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของวิชาชีพ 
 สอบบัญชีให้เหมาะสมกับกฎหมาย สภาพแวดล้อม และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 กำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระ 
 และน่าเชื่อถือ รวมทั้งต้องได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วย
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กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว : AEC

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) เป็นองค์กรที่
ก่อต้ังข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มี
ประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ 
โดยเป็นประเทศสมาชิกเดิม 6 
ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย และมีประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ 
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียตนาม 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า กลุ่ม CLMV 
(Cambodia, Laos, Myanmar, 
Vietnam)

การที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นั้น ในส่วน
ของการรวมตัวด้านเศรษฐกิจซ่ึงมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) เป็นเสาหลัก จะมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 
ของอาเซียนนั้น จะมี 2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คือ

1. การเคลื่อนย้ายบริการเสรี ภายใต้ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN  
 Framework Agreement on Services: AFAS)

2. การเคล่ือนย้ายการลงทุนเสรี ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
 Investment Agreement : ACIA)

ภายใต้ความตกลงทั้ง 2 ฉบับ จะมีการเปิดเสรีให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุน โดยอนุญาตให้
ถือหุ้นได้มากกว่า 50% ในสาขาบริการหรือสาขาการผลิตบางสาขา ซึ่งเป็นธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ดังนี้
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การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)

เป็นการเปิดเสรีธุรกิจบริการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวฯ โดยมีการแบ่งระดับหรือความเร่งรัดของการเปิดเสรีของธุรกิจบริการออกเป็น  
3 กลุ่ม คือ ธุรกิจสาขาเร่งรัด (คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การท่องเที่ยว สุขภาพ) ธุรกิจโลจิสติกส์ 
และธุรกิจบริการอื่น

การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน (ACIA )

เป็นการเปิดเสรีในสาขาการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงสาขา 
ที่ประเทศไทยระบุไว้ในรายการข้อสงวนชั่วคราว (Temporary Exclusion List: TEL) ตามข้อ
ผูกพันการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) 
ที่ประเทศสมาชิกจะต้องเปิดเสรีในปี 2010 ประกอบด้วยธุรกิจซึ่งอยู่ในบัญชีสามท้าย พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ คือ การทำประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้
จากป่าปลูก และการทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช 

ตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการผนวกกรอบการลงทุนอาเซียน (AIA) ที่
เป็นความตกลงการเปิดเสรีการลงทุนกับความตกลงการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าเป็น
ความตกลงฉบับเดียวคือ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

พันธกรณี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การที่ประเทศไทยเปิดเสรีในสาขา
ธุรกิจที ่อยู ่ภายใต้กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ 
ทำให้นักลงทุนอาเซียนที่ประสงค์
จะประกอบธ ุ รก ิจด ั งกล ่ าวใน
ประเทศไทย เพียงแต่แจ้งต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เพื ่อให้ออก
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว โดยหากเป็นไป
ตามเง ื ่อนไขท ี ่กำหนดในความ
ตกลง กรมฯจะออกหนังสือรับรองฯ 
ให้คนต่างด้าวที ่แจ ้งขอหนังสือ
รับรองนั้น 
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การกำกับดูแล

และสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

การกํากับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาล ถือเป็นพันธกิจ
ท่ีสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยปัจจุบัน
มีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั ้ง จํานวนกว่า 
960,000 ราย มีนิติบุคคลคงอยู่กว่า 540,000 
ราย มีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกว่า 
4,500 ราย และมีการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มขึ้น
ปีละกว่า 42,000 ราย ซึ่งต้องมีการบริหาร
จัดการ การส่งเสริม และกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 9 ฉบับของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ 

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 
 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) 
2. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ 
 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
 บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 
3. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  
 2535 
5. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน 
 ต่างด้าว พ.ศ. 2542 
6. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
7. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
8. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
9. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ลดผลกระทบความเสียหาย
ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ดังนั้นเพื่อให้การกํากับดูแล และตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมฯ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดตั้ง “สํานักตรวจสอบธุรกิจ” เพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ตรวจสอบ กํากับดูแลและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจโดยการพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ
และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและสร้างธรรมาภิบาล รวมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายในการกํากับดูแลและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ มุ่งสร้าง
ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการประกอบธุรกิจ นํามาซึ่งความเชื่อมั่นให้กับ 
ภาคธุรกิจของประเทศไทยโดยรวม สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกรมที่ต้องการความเป็นเลิศในการ 
ให้บริการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 

ภารกิจและบทบาทหน้าที่  

สํานักตรวจสอบธุรกิจ มีภารกิจ และบทบาทหน้าที่สําคัญในการกํากับดูแล (Regulator) ให้ผู้
ประกอบการ ธุรกิจ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ โดยการกํากับดูแลนั้น เป็น
ภารกิจในเชิงรุก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการป้องกัน และป้องปราม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย แต่การผลักดันให้เกิดบรรษัท 
ภิบาลที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นอกจากจะเน้นในด้านการพัฒนากฎหมายและการ 
ดําเนินการตามกฎหมายเท่านั้น ควรมุ่งเน้นที่ปัจจัยแวดล้อมที่จะจูงใจ และผลักดันให้ธุรกิจ 
ต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญก็คือการส่งเสริม และให้บริการ (Service 
Provider) โดยให้คําปรึกษา/แนะนําแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดอบรม สัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ และหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับภาคธุรกิจ หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชนทั่วไป
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ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติ 

• เป็นการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจที่ดี รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคธุรกิจ 

• ภาคธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมาย และให้ความสําคัญในการปฏิบัติ 
 ถูกต้องตามกฎหมาย 

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย  ในเรื่องฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ 

• เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านฐานข้อมูลการจัดต้ังธุรกิจ ซ่ึงเป็นข้อมูล 
 สําคัญประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสําหรับนักลงทุน และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะ 
 ส่งผลดีต่อการลงทุนของประเทศโดยรวม 

• รักษาผลประโยชน์ และรายได้ที่สําคัญของ 
 ประเทศจากผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าวให้เป็น 
 ไปตามกฎหมาย 

• ปัญหาข้อร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ และ  
 ดําเนินการแก้ไข เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับ
 ความเป็นธรรม

1. ธุรกิจมีธรรมาภิบาล และปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
2.  ข้อมูลธุรกิจถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ ตรวจสอบได้
3. ธุรกิจมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ สร้างความเข็มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4. มีเครือข่ายความร่วมมือ และข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
5. ลดผลกระทบความเสียหายต่อประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักตรวจสอบธุรกิจ

ภาคธุรกิจ/หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน/ประชาชน

ภาคธุรกิจ

เครือข่ายความร่วมมือ
(การกำกับดูแลธุรกิจและ
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ)

Service ProviderRegulator
(ตาม กม. 9 ฉบับ)
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ข้อมูลการอนุญาต

ใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ

ในปี 2553  ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในรอบครึ่งปี มีจํานวน 128 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 21 
ในขณะท่ีเงินลงทุนของธุรกิจต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตมีจํานวน 3,833 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน 1,276  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 25  เนื่องจากในปี 2553 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ เป็นการให้บริการกับบริษัทในกลุ่ม/บริษัท 
ในเครือที่ไม่ต้องมีเงินลงทุนสูง ในขณะที่ปี 2552 มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
จํานวนหลายรายด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจบริการขุดเจาะสํารวจปิโตรเลียม (เงินลงทุน 916 ล้านบาท) ธุรกิจขายอาหาร 
สแกนดิเนเวีย (เงินลงทุน 850 ล้านบาท) ธุรกิจบริการให้เช่าซื้อและลีสซิ่งเครื่องจักรกลการเกษตร (เงินลงทุน 700 
ล้านบาท) 

หน่วย : ราย

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ปี 2553 (128 ราย) และปี 2552 (106 ราย)

ปี 2553 ปี 2552

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

25

20
22

12

24

20

26

21

14 14
17

19

เงินลงทุนของธุรกิจต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ปี 2553 (3,833 ล้านบาท) และปี 2552 (5,109 ล้านบาท)

ปี 2553 ปี 2552

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

739

2,108

1,264

150

842 853
530 419

146 221 312

1,358
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แยกตามประเภทธุรกิจ

ซ่อมแซมบำรุงรักษา 3%

บริการทางการเงิน 10%

ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม 2%

รับจ้างผลิต 2%
ให้เช่าอาคาร/เคร่ืองจักร 2%
บริการด้านคอมพิวเตอร์ 2%
รับจ้างอื่น 1%
บริการอื่น 3%

บริการในกลุ่ม/ในเครือ 29%

ค้าปลีก ค้าส่ง 8%

ก่อสร้าง 12%

สำนักงานผู้แทน 26%

แยกตามประเทศที่ลงทุน

ญ่ีปุ่น 37%

สิงคโปร์ 8%

ประเทศอ่ืน 20%

เบอร์มิวด้า 3%

อังกฤษ 3%

อเมริกา 3%

ฝร่ังเศส 3%

สเปน 5%

ฮ่องกง 5%

เนเธอร์แลนด์ 5% เยอรมณี 8%



รับประกันหน้ี 11%

ให้คำปรึกษแนะนำ 4%

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ 4%

บริการอ่ืน 4%

บริการด้าน
กฎหมาย 2%
รับจ้างผลิต
สินค้า 2%

ให้เช่าท่ีดิน/อาคาร/เคร่ืองจักร 13%
บริการทางบัญชี 17%

ให้ยืมกู้เงิน 43%
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ระบบคมนาคมและการขนส่งในประเทศ  

 • การก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชัน (ซุนโว คอนสตรัคช่ัน  
  แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอมปะนี ลิมิเต็ด)

 • บริการให้คําปรึกษาด้านปฏิบัติการเดินรถ โครงการระบบทางรถไฟทางเชื่อมท่าอากาศยาน 
  สุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (ดีบี อินเตอร์เนช่ันแนล จีเอ็มบีเอช) 

 • บริการให้คําปรึกษาสําหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนใน กทม. (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่- 
  บางซื ่อ (ดีบี อินเตอร์เนชั ่นแนล จีเอ็มบีเอช โมห์ แอนด์ แอสโซซิเอท อิงค์ และดีทู 
  คอนซัลท์ อินจิเนียร์ แซทที จีเอ็มบีเอช)

 • บริการทางวิศวกรรมและออกแบบเบื้องต้นระบบทางรถไฟสําหรับโครงการสะพานสาย 
  เศรษฐกิจ เพ่ือการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือทะเลอันดามันและท่าเรืออ่าวไทย (ออเรียนทอล  
  คอนซัลแตนส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด)

การพลังงาน  

 • บริการติดตั ้งแท่นขุดเจาะนํ ้ามันและการวางท่อใต้ทะเลเพื ่อเชื ่อมต่อกับแท่นขุดเจาะ 
  และแท่นผลิตอื่น ในอ่าวไทย (นิปปอน สตีล เอ็นจเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด)

 • ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์สถานีเพิ่มแรงดันก๊าซในทะเล (ปุนลอย ลิมิเต็ด พีที ปุนลอย  
  อินโดนีเซีย และพีที เซมเป็ค อินโดนีเซีย)

 • บริการจัดหาและก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
  (เจ-พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น)

สิ่งแวดล้อม  

 • บริการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ 
  พลังงานภายในอาคารให้แก่ผู ้ประกอบ 
  การที่มีอาคารขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
  (บจ. คอมฟอร์ท แมนเนจเม้นท์ แอนด์  
  เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย))

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 • บร ิการว ิจ ัยและพ ัฒนากรรมว ิธ ีและ 
  เทคโนโลยีในการผลิติรถยนต์ เครื่องยนต์  
  รวมท้ังส่วนประกอบของรถยนต์ (บจ. ออโต้  
  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย))

การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

ธุรกิจท่ีได้รับอนุญาตมากท่ีสุดในรอบคร่ึงปีแรก เป็นธุรกิจบริการให้กับบริษัทในกลุ่ม/ในเครือ ในด้านต่างๆ เช่น บริการทางบัญชี  
บริการทางกฎหมาย ให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าพ้ืนท่ีโรงงานหรือสํานักงาน ส่วนประเทศท่ีเข้ามาลงทุนมากท่ีสุดยังคงเป็นประเทศญ่ีปุ่น

การประกอบธุรกิจบริการให้กับบริษัทในเครือ/ในกลุ่มของคนต่าวด้าว

(มกราคม - มิถุนายน 2553)
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 1 บริการนันทนาการ  1,358  1,054

 2  ก่อสร้างอาคารทั่วไป  1,044  14,553

 3  อสังหาริมทรัพย์  572  2,573

 4  บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  430  588

 5  ขายส่งเครื่องจักรและ  286  440
  เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

และการให้บริการข้อมูลธุรกิจ

ภาพรวมของนิติบุคคลทั่วประเทศ (ปี พ.ศ. 2455 - มิ.ย. 2553)

 กรุงเทพฯ 506,012 52 234,094 56 271,918 49

 ภูมิภาค 459,730 48 183,525 44 276,655 51

 รวม 965,742 100 417,619 100 548,573 100

 
พื้นที่ 

  จัดตั้ง     เลิกกิจการ     คงอยู่
  จำนวน   %   จำนวน   %  จำนวน   %

การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2553 กับ ปี 2552

ไตรมาส 2/53

  11,310 ราย  67,787 ล้านบาท

ไตรมาส 2/52

 9,132 ราย  43,662 ล้านบาท

=  2,178 ราย  24,125 ล้านบาท =  + 24%  + 55%

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด (จำนวนราย)

 ที่  ประเภทธุรกิจ  จำนวน  ทุน

ไตรมาส 2/53

 ที่  ประเภทธุรกิจ  จำนวน  ทุน

ไตรมาส 2/52

 1 รับเหมาก่อสร้าง  953  1,996

 2  อสังหาริมทรัพย์ 417  5,743

 3  บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  360  566

 4  ขายส่งเครื่องจักรและ  262  393
  เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ

 5  บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ  258  385
  และการจัดการ 

หน่วย : ราย

หน่วย : ราย : ล้านบาท
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เปรียบเทียบครึ่งปี (มกราคม - มิถุนายน) ปี 2553 กับ ปี 2552

ครึ่งปีแรก/53

 25,155 ราย  122,167 ล้านบาท

=  5,774 ราย  56,228 ล้านบาท =  + 30%  + 85%

 1 ก่อสร้างอาคารทั่วไป  2,527  22,501

 2  บริการนันทนาการ  2,006  1,595

 3  อสังหาริมทรัพย์  1,445  7,346

 4  บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  995  1,377

 5  ขายส่งเครื่องจักรและ  704  1,067
  เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด (จำนวนราย)

 ที่  ประเภทธุรกิจ  จำนวน  ทุน

ครึ่งปีแรก/53

 ที่  ประเภทธุรกิจ  จำนวน  ทุน

ครึ่งปีแรก2/52

 1 รับเหมาก่อสร้าง  2,110  6,398

 2  อสังหาริมทรัพย์ 957  9,503

 3  บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  774  1,809

 4  บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ  565  1,385
  และการจัดการ

 5 ขายส่งวัสดุก่อสร้าง  518  846

หน่วย : ราย : ล้านบาท หน่วย : ราย : ล้านบาท

เปรียบเทียบครึ่งปี (มกราคม - มิถุนายน) ปี 2553

ทุน (ล้านบาท)จำนวน (ราย)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
 ม.ค. 53  ก.พ. 53  มี.ค. 53  เม.ย. 53  พ.ค. 53  มิ.ย. 53

4,641 4,493
4,705

3,484 3,499

4,320
35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
 ม.ค. 53  ก.พ. 53  มี.ค. 53  เม.ย. 53  พ.ค. 53  มิ.ย. 53

13,619

20,295

11,446

15,734

10,706

32,882

ราย ทุน

ครึ่งปีแรก/52

 19,381 ราย  65,939 ล้านบาท

 กรุงเทพฯ 1,369,030 197,094 17,479 1,583,603 579,026 69,267 10,434 658,727

 ภูมิภาค 576,243 10,522 22,870 609,635 472,040 8,209 18,201 498,450

 รวม 1,945,273 207,616 40,349 2,193,238 1,051,066 77,476 28,635 1,157,177

ภาพรวมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ

 
พื้นที่ 

 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 (ม.ค. - มิ.ย. 53)

 หนังสือรับรอง ตรวจค้น ใบสำคัญ รวม หนังสือรับรอง ตรวจค้น ใบสำคัญ รวม /สำเนาเอกสาร เอกสาร   /สำเนาเอกสาร เอกสาร  
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มอบนโยบาย

และตรวจเยี่ยมสำนักงานภูมิภาค

นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายอิทธิพล 
ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และคณะผู้บริหาร ประชุมมอบนโยบายแก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ภาคเหนือ 
17 จังหวัด และจัดให้มีการสัมมนาหลักสูตร 
“การเสริมสร้างเทคนิคการให้บริการและการ
ทำงานเป็นทีม” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้
แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ผู ้รับบริการ 

และสอดคล้องกับนโยบาย Creative Services 
“ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2553 พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด
การสัมมนาเรื ่อง “แนวทางการปฎิบัติตาม
กฎหมาย ภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่
ควรรู ้” เพื ่อให้ผู ้ประกอบการ นักกฎหมาย 
นักบัญชี และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยว
กับกฎหมาย ระเบียบปฎิบัติ ขั ้นตอนการ 
จดทะเบียนฯ สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่าง 
ถูกต้อง
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ภาพข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์ ในรายการ “สเตชั่นไฟว์”

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “สเตชั่นไฟว์” ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก 
ช่อง 5 เวลา 15.00 - 15.30 น. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553

แถลงข่าว...การจดทะเบียนธุรกิจ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
แถลงข่าวเร่ือง สถิติการจดทะเบียนคร่ึงปี (มกราคม-มิถุนายน 2553) 
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2553

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 12  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553



อบรม “โครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ 

และเตรียมความพร้อมสู่ตลาด AEC”

นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม 
“โครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู ่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู ่ตลาด AEC”  
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
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สัมภาษณ์ ในรายการ “คุยนอกทำเนียบ” 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “คุยนอกทำเนียบ” ทางสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 20.30 - 21.00 น. เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2553

สัมภาษณ์ ในรายการ “หมายเหตุประเทศไทย”

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ ในรายการ 
“หมายเหตุประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
(NBT) เวลา 13.30 - 13.55 น. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

อบรม “การพัฒนาธุรกิจ

อู่ซ่อมรถยนต์สู่เกณฑ์

คุณภาพธุรกิจ” 

นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน รองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม 
“การพัฒนาธุรก ิจอ ู ่ซ ่อมรถยนต์ส ู ่ เกณฑ์
คุณภาพธุรกิจ” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ



ต้นสายปลายทางธุรกิจ22

ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้าเดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553 และประชุมหารือกับผู้บริหารสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) พร้อมด้วยภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐ นำไปดำเนินการ

เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์”

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พ.ศ. ....” เมื ่อวันที ่ 19 
กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ตรวจเยี่ยมพื้นที่การให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ 

ณ จุดเดียว (Single Point)

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินทางไปตรวจเยี่ยม
พื้นที่การให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point) ณ ศูนย์
ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้บริการ ให้การต้อนรับ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2�

ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 3 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ตามโครงการปรับภาพลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจ (Creative Service) ให้มีรูปแบบทันสมัยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
รวมทั้งเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน และแนะนำการให้บริการ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และประทับใจประชาชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 โดยมีนายบรรยงค์  
ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ให้การต้อนรับ

มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วม

อบรมโครงการนายทะเบียน

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายอิทธิพล 
ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ร่วมมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมอบรบโครงการ
นายทะเบียน รุ่นที่ 2 หลักสูตรเข้มข้น เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องฝึกอบรม 
ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินการ

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business)

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล 
และติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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อบรมสัมมนา “การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับภารกิจ

งานรับจดทะเบียนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point)”

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับภารกิจ
งานรับจดทะเบียนเพ่ือการเร่ิมต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point)” เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการ KM on Tour @KTC

นางนันทนา ทัศนวิจิตรวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์เชี ่ยวชาญ 
เป็นหัวหน้าคณะ นำ KM Team จากสำนัก / กอง ที่ร่วมโครงการ KM 
on Tour @KTC เพื ่อเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคคากร 
ของบริษัทบัตรกรุงไทย (มหาชน) จำกัด ที่มีชื่อด้านการเป็นองค์กรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Organization) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2553 ณ บริษัทกรุงไทย (มหาชน) จำกัด

อบรม “โครงการโรงเรียนนายทะเบียน”

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เป ็นประธานเปิดการอบรม “โครงการโรงเร ียนนายทะเบียน” 
หลักสูตรเข้มข้น รุ ่นที ่ 2 เมื ่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 
ฝึกอบรม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



 อธิบดี  ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

 1. พระโกมารกุลมนตรี ปี พ.ศ. 2466 - 2469

 2. หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ  ทองแถม ปี พ.ศ. 2469 - 2476

 3. พระวุฒิศาสตร์เนติญาณ ปี พ.ศ. 2476 - 2485

 4. พระประโชติศิลปคุณ ปี พ.ศ. 2485 - 2490

 5.  พระศรีปรีชาธรรมปาฐก ปี พ.ศ. 2490 - 2500

 6. หม่อมเจ้าทองประทาศรี  ทองใหญ่ ปี พ.ศ. 2500 - 2509

 7. นายฑีฆายุ  ถนัดอักษร ปี พ.ศ. 2509 - 2510

 8. นายสิงห์  กลางวิสัย ปี พ.ศ. 2510 - 2511

 9. นายอนันต์  ภู่ชอุ่ม ปี พ.ศ. 2511 - 2512

 10.  หม่อมเจ้าชมิยบุตร  ชุมพล ปี พ.ศ. 2512 - 2513

 11.  นายไชย  นิธิประภา ปี พ.ศ. 2513 - 2519

 12.  นายประยูร  เถลิงศรี ปี พ.ศ. 2519 - 2523

 13.  นายจเร  จุฑารัตนกุล ปี พ.ศ. 2523 - 2528

 14.  นางสาวสุคนธ์  กาญจนาลัย ปี พ.ศ. 2528 - 2532

 15.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ปี พ.ศ. 2532 - 2533

 16.  นายเฉลิมศักดิ์  นากสวาสดิ์ ปี พ.ศ. 2533 - 2534

 17.  นายชลอ  เฟื่องอารมย์ ปี พ.ศ. 2534 - 2538

 18.  ร้อยโทสมศักดิ์  ยมะสมิต ปี พ.ศ. 2538 - 2540

 19.  นายนรวัฒน์  สุวรรณ ปี พ.ศ. 2540 - 2542

 20.  นางสาวภัทรา  สกุลไทย ปี พ.ศ. 2542 - 2543

 21.  นายอดุลย์  วินัยแพทย์ ปี พ.ศ. 2543 - 2544

 22.  นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ปี พ.ศ. 2544 - 2549

 23.  นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์ ปี พ.ศ. 2549 - 2552

 24.  นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์ ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

จาก กรมทะเบียนการค้า (พ.ศ. 2466 - 2545)

สู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2�


