
สรุปการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business 2018 
ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

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

เรื่อง รายละเอียด 
ผลการจัดอันดับ 
Doing Business 
2018 ในภาพรวม 

 รายงาน Doing Business 2018 เป็นการส ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ ให้บริการ 
ค่าใช้จ่าย ระบบอ านวยความสะดวกของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ธนาคารโลกจัดท า
รายงาน Doing Business ขึ้นครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 2004 (๒๕๔๗) โดยได้รวมการส ารวจประเทศไทยด้วย 

 มีตัวชี้วัดในการส ารวจทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนสินทรัพย์ การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน การช าระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และการแก้ไขปัญหาล้มละลาย  

 การจัดอันดับใช้วิธีการวัดระยะห่างของผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับประเทศที่ท าได้ดีที่สุด (Distance to Frontier : DTF) เช่นเดียวกับการวิจัย 
Doing Business 2017 โดยส ารวจใน 190 ประเทศ 

 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 โดยอันดับของตัวชี้วัด 10 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
ตัวช้ีวัด 

(เจ้าภาพหลัก) 
Doing 

Business 
2018 

Doing 
Business 
2017 

ความ
เปลี่ยนแปลง 

Bestperformer 

อันดับรวม 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

26 46  
 

20 นิวซีแลนด์ 

การเริ่มต้นธุรกิจ 
(กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) 

36 78 
 

42 นิวซีแลนด  

การขออนุญาตก่อสร้าง 
(กรุงเทพมหำนคร) 

43 42 
 

1 เดนมาร์ก 

การขอใช้ไฟฟ้า 
(กำรไฟฟ้ำนครหลวง) 

13 37 
 

24 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

การจดทะเบียนทรัพย์สิน 
(กรมที่ดิน) 

68 68 
 

 นิวซีแลนด์ 



๒ 

เรื่อง รายละเอียด 
ตัวช้ีวัด 

(เจ้าภาพหลัก) 
Doing 

Business 
2018 

Doing 
Business 
2017 

ความ
เปลี่ยนแปลง 

Bestperformer 

การได้รับสินเชื่อ 
(ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง) 

42 82 
 

40 นิวซีแลนด์  

การคุ้มครองผู้ลงทุน 
(ส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

16 27 
 

11 คาซัคสถาน  

การช าระภาษี 
(กรมสรรพำกร) 

67 109 
 

42 กาตาร์ 

การค้าระหว่างประเทศ 
(กรมศุลกำกร) 

57 56 
 

1 ฝรั่งเศส 

การบงัคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (กรมบังคับคดี) 34 51 
 

17 เกาหลีใต้  

การแก้ไขปัญหาล้มละลาย 
(กรมบังคับคดี) 

26 23 
 

3 ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

เรื่อง รายละเอียด 
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 
ผลการจัดอันดับ
ตัวช้ีวัดด้านการ
เริ่มต้นธุรกิจ  
(กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า : เจ้าภาพ
หลัก) 

 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ จ านวนขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจ (ข้ันตอน) ระยะเวลาในการด าเนินการ (วัน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (ร้อยละ
ของรายได้ประชาชาติต่อหัว) และทุนจดทะเบียนขั้นต่ า (ร้อยละของรายได้ประชาชาติต่อหัว) 

 ผลการจัดอันดับด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทยที่ผ่านมา 
ด้าน 2004 

(2547) 

2005 

(2548) 

2006 

(2549) 

2007 

(2550) 

2008 

(2551) 

2009 

(2552) 

2010 

(2553) 

2011 

(2554) 

2012 

(2555) 

2013 

(2556) 

2014 

(2557) 

2015 

(2558) 

2016 

(2559) 

2017 

(2560) 

2018 

(2561) 

อันดับรวม n/a 20 20 18 15 13 12 16 17 18 28 26 49 46 26 

การเริม่ต้น

ธุรกิจ 

n/a n/a 29 27 36 44 55 97 78 86 68 75 96 78 36 

ขั้นตอน 9 8 8 8 8 8 7 7 5 4 4 4 6 5 5 

ระยะเวลา 42 33 33 33 33 33 32 32 29 29 27.5 27.5 27.5 25.5 4.5 

ค่าใช้จ่าย 7.3 6.7 6.1 5.8 5.6 4.9 6.3 5.6 6.2 6.7 6.7 6.6 6.4 6.6 6.2 

ทุนขั้นต่ า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 36 โดยในรายงานระบุว่าการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย มีจ านวน 5 ขั้นตอน 4.5 วัน (ลดลง 21 วัน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอน หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 

(วัน) 
1. การจองชื่อบริษัท  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.5 
2.  การช าระเงินทนเข้าธนาคาร  ภาคเอกชน 1 
3.  - การจดทะเบียนตั้งบริษัท การช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และรับเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  
     - การขอเลขที่บัญชีนายจ้าง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ส านักงานประกันสังคม 
กรมสรรพากร 

1 

4.  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

กรมสรรพากร 1 

5. การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ส านักงานประกันสังคม 1 
รวม 4.5  



๔ 

เรื่อง รายละเอียด 
การพัฒนาอันดับ 
Doing Business  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนาอันดับ Doing Business ของไทยด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ในปี 2019 ตามข้อเสนอของธนาคารโลก 
 ลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : พัฒนาระบบให้สามารถจองชื่อนิติบุคคลพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน Smart 

Device เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 
 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ (flat rate) และลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Registration) โดยกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอ
ส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่20 เมษายน 
2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 เมษายน 2561 

 สร้างการรับรู้และแรงจูงใจให้เข้าใช้ระบบ e-Registration  
- จัดท าคู่มือและสื่อวีดิทัศน์การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ 
- จัดท าสื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นรูปแบบดิจิตอล 
- ออกบูธทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Registration)  
- จัดท าข้อมูล Q&A และน าไปใช้บริการบนเว็บไซต์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและค าถามต่างๆ ที่พบระหว่างการท างาน เพ่ื อเสนอและน าข้อมูล

ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ 
- สร้างการรับรู้และแรงจูงใจในการใช้ระบบ e-Registration กับผู้ประกอบการ สมาคมการค้า หอการค้า ที่อยู่ในความดูแลของกรม รวมถึงก าหนดหัวข้อ 

e-Registration เป็นหนึ่งในหัวข้อการอบรมต่างๆของกรม 
 พัฒนาระบบ Biz Portal ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Biz Portal ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและขึ้นทะเบียนลูกจ้างผ่านระบบออนไลน์ 
 
- การด าเนินการของกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Business Easing) 
โดยพัฒนาระบบ e-Registration ให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วแก่การใช้ ดังนี้ 

 พัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคลและนิติบุคคล Username&Password เพื่อเข้าใช้ระบบงานบริการของกรม พัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคลและนิติบุคคล 
Username&Password ของระบบ e-Registration และ e-Filing เป็นชุดเดียวกัน ซึ่งท าให้สามารถเข้าใช้ระบบงานบริการของกรมได้ทุกระบบ โดยได้เปิด
ให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

 เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถมอบอ านาจให้ผู้แทนรับจดทะเบียนด าเนินการแทนได้  แต่เดิม ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ของบริษัท จะต้องเป็นผู้กรอก
ข้อความและยื่นค าขอผ่านระบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจ้าง ผู้แทนรับจดทะเบียน เช่น บริษัท
กฎหมายหรือส านักงานบัญชี จัดท าและยื่นค าขอแทน ซึ่งกรมได้เปิดให้บริการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 

https://www.ega.or.th/th/index.php
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เรื่อง รายละเอียด 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 เพิ่มช่องทางการจองชื่อผ่าน Smart Device ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 พัฒนาระบบการขอและออกหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมช่องทางในการขอหนังสือรับรอง จากเดิมที่สามารถขอผ่านทางธนาคารพาณิชย์ 

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารมิซูโฮ) ได้เท่านั้น ให้สามารถยื่นขอและสั่ง
พิมพ์หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้  

 พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้  
 ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เชื่อมต่อระบบรับช าระเงิน (e-Payment) 

กับสถาบันการเงิน เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมหรือการช าระเงินกับกรมได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย ท าให้กรมทราบผลการ
ช าระเงินแบบ Real Time รวมทั้งเพ่ิมเติมช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต 

 พิจารณาแนวทางในการพัฒนาให้ระบบง่ายต่อการใช้มากยิ่งขึ้น  (User-friendly) เช่น พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการยืนยันตัวตน ปรับปรุงการ
กรอกอ านาจกรรมการให้ง่ายขึ้น เป็นต้น 
 

การคาดการณ์ 
Doing Business 
2019 

 จากการพัฒนาทั้งหมดข้างต้น คาดว่าจะลดระยะเวลาและขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของไทย เหลือ 3 ขั้นตอน 2 วัน ดังนี้ 
ขั้นตอน หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 

(วัน) 
1.  การช าระเงินทุนเข้าธนาคาร  ภาคเอกชน 1 
2. การจดทะเบียนตั้งบริษัท ผ่าน  
e-Registration  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

0.5 

3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและขึ้น
ทะเบียนลูกจ้าง ผ่านระบบ Biz Portal 
 

กรมสรรพากร/ส านักงานประกันสังคม 0.5 

รวม 2 
 
 
 
 
 



๖ 

เรื่อง รายละเอียด 
 

ด้านการได้รับสินเชื่อ 
ผลการจัดอันดับ
ตัวช้ีวัดด้านการ
ได้รับสินเชื่อ 
(ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง : เจ้าภาพ
หลัก และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเป็น
เจ้าภาพร่วม) 

 ตามรายงาน Doing Business 2018 ประเทศไทยได้ 7 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 42 (จากเดิมได้ 3 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 82 ตามรายงาน Doing Business 
2017) 

 คะแนนเพิ่ม 4 คะแนน เพ่ิมข้ึน 40 อันดับ โดยได้จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 3 ข้อ กฎหมายล้มละลาย 1 ข้อ 
- กฎหมายหลักประกัน 3 ข้อ คือ 
ข้อ 3 กฎหมายหลักประกันอนุญาตให้ธุรกิจใช้หลักประกันที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของธุรกิจโดยไม่ต้องระบุรายละเอียดของ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น (มาตรา 8) 
ข้อ 4 กฎหมายหลักประกันก าหนดให้สิทธิในหลักประกันครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือที่จะได้มาในอนาคตรวมถึงสินค้า เงิน
ทดแทน และสินค้าทดแทนที่มาจากทรัพย์สินเดิม (มาตรา 9 และมาตรา 31) 
ข้อ 12 กฎหมายหลักประกันอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เจ้าหนี้สามารถบังคับสิทธิในหลักประกันนอกกระบวนการศาลได้ และอนุญาตให้เจ้าหนี้ที่มี
หลักประกันขายหลักประกันผ่านการประมูลหรือซื้อขายโดยตรง (มาตรา 36 มาตรา 40 และมาตรา 43) 
- กฎหมายล้มละลาย 
ข้อ 11 กฎหมายล้มละลายคุ้มครองสิทธิให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันไม่ต้องพักการช าระหนี้ เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 

ข้อ ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมาย 2017 2018 
1 รวมกฎหมายจ าน า จ านองและหลักประกันเป็นฉบับเดียวกัน 0 0 
2 กฎหมายอนุญาตให้ใช้สังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้อง

ส่งมอบทรัพย์สินและไม่ต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 
0 0 

3 กฎหมายอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องส่ง
มอบทรัพย์สินและไม่ต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 

0 1 

4 กฎหมายอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่จะได้มาในอนาคตเป็นหลักประกันได้ 0 1 
5 สัญญาหลักประกันระบุจ านวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน 1 1 
6 รวมหน่วยงานรับจดทะเบียนเกี่ยวกับหลักประกันเป็นหน่วยงานเดียวกัน 0 0 
7 สามารถน าทรัพย์สินชิ้นเดียวกันไปเป็นหลักประกันกับเจ้าหนี้ได้หลายราย 0 0 
8 บุคคลภายนอกสามารถตรวจค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ 0 0 
9 เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์มีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ 1 1 



๗ 

เรื่อง รายละเอียด 
10 เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์มีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนเมื่อผู้ให้หลักประกันเลิกกิจการ 1 1 
ข้อ ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมาย 2017 2018 
11 เจ้าหนี้มีหลักประกันไม่ต้องพักช าระหนี้เมื่อมีการฟ้ืนฟูกิจการ 0 1 
12 คู่สัญญาสามารถตกลงกันให้บังคับหลักประกันได้โดยวิธีการขายหลักประกันผ่านการ

ประมูลภาครัฐและภาคเอกชน 
0 1 

 คะแนนรวม 3 7 
หมายเหตุ 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดล าดับ “การได้รับสินเชื่อ” พิจารณาจาก 2 ดัชนี คือ 

1. ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมาย 12 คะแนน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
2. ดัชนีความลึกของข้อมูลเครดิต 8 คะแนน (เครดิตบูโร) 
ในส่วนของข้อ 1 ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมาย จะพิจารณาการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 10 ข้อ 
(ข้อ 1-9 และ ข้อ 12) และจากการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย 2 ข้อ (ข้อ 10 และข้อ 11 ) 

ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย 
ผลการจัดอันดับ
ตัวช้ีวัดด้านการ
คุ้มครองผู้ลงทุนราย
ย่อย (ส านักงาน 
กลต. : เจ้าภาพหลัก 
และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเป็น
เจ้าภาพร่วม) 

 ตามรายงาน Doing Business 2018 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 (จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 27 ตามรายงาน Doing Business 2017) 
หมายเหตุ 
 การพัฒนาที่มีผลต่ออันดับของไทยตามรายงาน Doing Business 2018 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 แก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ดังนี้ 
o พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 

- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ (มาตรา 100) 
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทก่อนยื่นฟ้องคดี

ต่อศาลได้ (มาตรา 128) 
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 

- บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติ (มาตรา 1201) 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดล าดับ “การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย” พิจารณาใน 6 มิติ คือ การเปิดเผยข้อมูล ความรับผิดชอบของกรรมการ การฟ้องร้องคดี

โดยผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น ความเป็นเจ้าของ/การควบคุม และความโปร่งใสของบริษัท 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 



๘ 

เมษายน 2561 


