สรุปภาพรวมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10 ฉบับ
ที่
1

ชื่อกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท

สรุปสาระสาคัญ

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 กาหนดองค์กรธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนบริษัท ไว้ 3 ประเภท คือ
1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมตัวกันทากิจการ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ
แสวงหากาไรจากการดาเนินการนั้นมาแบ่งปันกัน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีผู้
เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียว คือ หุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด โดยหุ้นส่วนทุก
คนต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้ างหุ้ นส่วนทั้งหมดโดยไม่จากัดจานวน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (กรณีไม่จดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ นั้นไม่มีสถานะเป็น นิติบุ คคล เรียกว่า “ห้ างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จ ด
ทะเบียน”)
2) ห้างหุ้นส่วนจากัด
คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมตัวกันทากิจการ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ
แสวงหากาไรจากการดาเนินการนั้นมาแบ่งปันกัน ห้างหุ้นส่วนจากัดมีหุ้นส่วน 2
ประเภท ได้แก่ หุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
รับ ผิดไม่เกินจานวนเงินที่ตนลงหุ้ นในห้างหุ้นส่วนจากัด และหุ้ นส่วนจ าพวกไม่
จากัดความรับผิดจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รับผิดร่วมกันในหนี้สินของห้าง
หุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จากัดจานวน หุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจากัดจะต้อง
เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด ห้างหุ้นส่วนจากัดจะต้องจดทะเบียน ถ้า
ไม่จดทะเบียนจะถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
3) บริษัทจากัด
คือ การที่ บุ ค คลตั้ งแต่ 3 คนขึ้ น ไปร่ว มกั น ท ากิจ การ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
แสวงหากาไรจากการดาเนินกิจการนั้นมาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจากัด จะแบ่งทุน
ออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือ
หุ้ น รับ ผิดไม่ เกิน จ านวนเงินที่ ตนยั งส่งใช้ไม่ครบมู ลค่า ของหุ้ น ที่ ตนถื อ เมื่ อ จด
ทะเบียนบริษัทจากัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจาก
ผู้ถือหุ้น
 กาหนดให้การก่อตั้งนิติบุคคล การแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่สาคัญ เช่น รายชื่อหุ้นส่วน
รายชื่อกรรมการ ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล จานวนทุนจดทะเบียน สถาน
ที่ตั้ง การแปรสภาพ การควบห้างหรือควบบริษัท ตลอดจนการเลิกกิจการ และการ
เสร็จการชาระบัญชี ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและนาความไปจดทะเบียนทะเบียนต่อ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อเป็นการรับรองสิทธิว่านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคลตาม
กฎหมาย มีความสามารถที่จะทานิติกรรมได้
 ให้นายทะเบียนมีอานาจในการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดออกจากทะเบียน
เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกาหนด (หรือที่เรียกว่า “ถอนทะเบียนร้าง”)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงจัดตั้งสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็ นนายทะเบีย นกลาง และมีอานาจ
จัดตั้งสานักงานทะเบี ยนหุ้นส่วนบริษั ทท้องที่ กาหนดอานาจหน้าที่
ของนายทะเบียนและหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน และ
อธิบดีมีอานาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วน
และบริษัท ดังนี้
1. การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการชาระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด
2. การถอนทะเบี ย นบริษั ทร้า ง หรือ การขี ดชื่ อ ห้ างหุ้ นส่ว นบริษั ท
ออกจากทะเบียน
3. การเก็บรัก ษาเอกสารและข้ อมูลทางทะเบี ยน การออกหนังสือ
รับ รองนิ ติ บุ ค คล การรับ รองส าเนาเอกสารทางทะเบี ย นและ
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดมิใช่การขออนุญาต
การประกอบธุรกิจ แต่เป็ นการจดทะเบี ย นเพื่อ ก่อ ตั้งสภาพนิติบุ คคล
เพื่อ ให้มีสิทธิแ ละหน้าที่ตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 66 ประกอบมาตรา 1015 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษั ท ประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมหรือ ประกอบธุรกิจ ที่
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้ นั้น หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
ถื อ เป็ น เรื่อ งที่ ห น่ ว ยงานที่มี ห น้ า ที่ก ากั บ ดู แ ลตามกฎหมายเฉพาะนั้ น
ที่ต้องไปว่ากล่าวหรือดาเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้นต่างหาก
การพิจารณารับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท นายทะเบียน
กระทาการโดยอาศั ย อ านาจตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
มาตรา 1019 กฎกระทรวงจั ด ตั้งสานั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริษั ท
แต่ ง ตั้ ง นายทะเบี ย น และก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ในกรณีที่คาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ นายทะเบียนย่อมไม่อาจปฏิเสธ
หรือไม่ยอมรับจดทะเบียนได้ เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนรายการ

ที่

2

ชื่อกฎหมาย

พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกีย่ วกับห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท
จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

สรุปสาระสาคัญ

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริษทั ต้องนาส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้นต่อนาย
ทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง
 กาหนดหน้าที่ให้บริษัทจากัดต้องจัดทางบการเงินและนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ภายในสี่เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชีและนาส่งต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วันประชุมอนุมัติงบการเงิน
 ให้นายทะเบียนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทางทะเบียน และมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคล

ใดไว้แล้ว คาสั่งของนายทะเบียนซึ่งเป็นการใช้อานาจตามกฎหมายของ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ผ ลเป็ น การสร้ า งนิ ติ สั ม พั น ธ์ ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คลหรื อ มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ย่อมถือเป็นคาสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญ ญั ติวิธีป ฏิบั ติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 และคาสั่งทางปกครองนั้นย่อมมีความมั่นคงแห่ง
นิติฐานะใช้ยันบุคคลได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดย
เงื่อ นเวลาหรือ โดยเหตุอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติวิธี ป ฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 42
นายทะเบียนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนไว้เมื่อ
บุคคลทุกคนเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว
ชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้คัด
สาเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมด้วยคารับรองว่าถูกต้อง
มอบให้ก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1020 และ
มีหน้าที่จะต้องแต่งย่อรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปลงพิมพ์โฆษณาใน
หนังสือ ราชกิจ จานุเบกษาเป็ นคราว ๆ เมื่อ ได้พิ มพ์โฆษณาดั่งนั้นแล้ว
ท่านให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อความซึ่งลงทะเบียนอันได้กล่าวถึงใน
ย่อรายการนั้น เป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงไม่เลือกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วย
ห้างหุ้นส่วนหรือด้วยบริษัทหรือที่ไม่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์มาตรา 1021 และมาตรา 1022 ดังนั้น เอกสารและ
รายการทางทะเบี ยนที่นายทะเบีย นหุ้นส่วนบริษั ทได้รับ จดทะเบี ยนไว้
แล้ว จึ งถื อ เป็ น เอกสารมหาชน ซึ่งเป็ นเอกสารที่ พ นัก งานเจ้ า หน้าที่ ได้
จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการตรวจสอบหรือขอคัดสาเนา
นอกจากนี้ นายทะเบี ย น ยั งมี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลการ
ประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
เพื่ อ ให้ บุ คคลภายนอกสามารถตรวจสอบสถานภาพของห้ า งหุ้ นส่ ว น
บริษัท อานาจหน้าที่ของผู้มีอานาจกระทาการแทน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อทานิติกรรมสัญ ญากับ ห้างหุ้ นส่วนบริษัท อย่างน่าเชื่อถือและเกิด
ความเรียบร้อยในการดาเนินธุรกิจ
 รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น ผู้ รัก ษาการตามกฎหมาย
เฉพาะหมวด 1
 บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดีย วให้อธิบดีก รมพัฒนาธุรกิจ
การค้าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายมีอานาจ
เปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระทาความผิดได้ชาระค่าปรับตามที่ได้
เปรีย บเที ย บแล้ว ให้ ค ดี เป็ น อั น เลิ ก กัน ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา

เป็นกฎหมายลักษณะอาญาที่บัญญัติความผิดอันเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมและมูลนิธิ ไว้ โดยกฎหมายแยกเป็น 2 หมวด
 หมวด 1 เป็นความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัท
จากัด เช่น
- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดใดไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน
ผู้จัดการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มกี ารเปลี่ยนแปลง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท
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- บริษัทจากัดใดไม่จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการภายใน 14 วันนับแต่วันที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
- บริษัทจากัดใดไม่มีสานักงานบอกทะเบียนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
- กรรมการใดของบริษัทจากัดไม่ส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท
- บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท กระทาหรือ
ยินยอมให้กระทาการ ทาให้เสียหายหรือลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารของห้าง
หุ้นส่วนบริษัท ถ้ากระทาหรือยินยอมให้กระทาการเพื่อลวงให้หา้ งหุ้นส่วน บริษทั
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
 หมวด 2 เป็นความผิดเกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธิ
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พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ประเภทต่ า ง ๆ ต้ อ งจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ โดยมี  กฎหมายกาหนดให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ น
วัตถุป ระสงค์ให้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจเข้าสู่ระบบ เพื่อประโยชน์ทางสถิติและทราบ
สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์มีหน้าที่กากับดูแลการรับจดทะเบียน
หลักฐานการประกอบพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องเชื่อถือได้อันเป็น
พาณิชย์
ประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
 กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจั งหวัด เป็ น
 ก าหนดบทนิ ย ามของผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ คื อ บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติ บ คคลซึ่ ง
สานักงานทะเบียนพาณิชย์รับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน
ประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติและให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จากัด  รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (เทศบาล
ความรับผิด กรรมการ ผู้จัดการ ด้วย
และองค์การบริหารส่วนตาบล)ที่มีความพร้อมเป็นสานักงานทะเบียน
 ก าหนดกิจ การที่ เป็ น พาณิ ชยกิจ ได้แ ก่ การซื้ อ การขาย การขายทอดตลาด การ
พาณิ ชย์ รั บ จดทะเบี ย นพาณิ ชย์ ในท้ อ งที่ ข องตน และให้ อ งค์ก าร
แลกเปลี่ยน การให้เช่า การให้เช่าซื้อ การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง การขนส่ง
บริห ารส่ว นจั งหวัดยังคงมีอ านาจรับ จดทะเบี ย นพาณิ ชย์เฉพาะใน
การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม การรับจ้างทาของ การให้กู้ยืมเงิน การรับจานา การ
ท้องที่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับจานอง การคลังสินค้า การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ
ทั้งนี้ เป็ นไปตามแผนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน การรับ ประกันภัย
ท้องถิ่น
และกิจการอื่นซึ่งกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
 กาหนดพาณิชยกิจที่ พ ระราชบัญ ญั ตินี้ไม่ใช้บังคับ ได้แก่ การค้าเร่ การค้าแผงลอย
พาณิช ยกิจเพื่อ การบ ารุงศาสนาหรือ เพื่อการกุศล พาณิ ชยกิจ ของนิติบุคคลซึ่งได้มี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และพาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
 พาณิชยกิจใดที่จะต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ประกาศกาหนด ซึ่งปัจจุบันได้แก่
- บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบพาณิชย์ดังต่อไปนี้
(1) การทาโรงสีข้าว และการทาโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(2) การขายสินค้าคิดรวมกันวันหนึ่งวันใดขายได้เป็ นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้ นไป หรือมี
สินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมกันเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
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(3) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้า มีค่ารวมเป็นเงิน
ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
(4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตมีค่ารวมในวัน
หนึ่งวันใดรวมตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือวั นหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้รวมตั้งแต่
500 บาทขึ้นไป
(5) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจาทาง และการ
ขนส่ งโดยรถไฟ การขนส่ งโดยราง การขนส่ ง โดยรถยนต์ ป ระจาง การขาย
ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรง
รับจานา และการทาโรงแรม
- บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ห้างหุ้ นส่วนจดทะเบีย น ห้างหุ้ นส่วนจากัด บริษั ท
จากัด บริษัทมหาชนจากัด) ซึ่งประกอบพาณิชย์ดังต่อไปนี้
(1) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทั ศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(2) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(3) การซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยวิ ธี ก ารใช้ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(4) การบริการอินเทอร์เน็ต
(5) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(6) การบริ ก ารเป็ น ตลาดกลางในการซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยวิ ธี ใช้ สื่ อ
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 และการทาหัตถกรรมจากงาช้า ง การค้าปลีก
การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535  กาหนดวิธีการจัดตั้งหรือการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจากัด 3 วิธี คือ

1) การจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ยื่นคาขอจด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ งบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ด้ ว ยความประสงค์ ที่ จ ะเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชน โดยต้อ งปฏิบั ติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพ ย์ และสามารถระดมทุนจากประชาชนด้วยการออกหุ้นกู้ได้ โดยต้อ ง
ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

 อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี ฐ านะเป็ น นายทะเบี ย นตาม
พระราชบั ญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบีย น เช่น รองอธิบ ดี ก รมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้อานวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ข้าราชการ
พลเรือ นสามัญ ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบั ติ ก ารขึ้ นไปในกอง
ทะเบี ย นบริ ษั ท มหาชนและธุ ร กิ จ พิ เ ศษ เป็ น นายทะเบี ย นเพื่ อ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน
2) การแปรสภาพ จากบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัท
มหาชนจากัด
3) การควบบริษัท ระหว่างบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
บริษัทมหาชนจากัด หรือระหว่างบริษัทมหาชนจากัดด้วยกัน
 เมื่อจดทะเบียนแล้ว บริษัทมหาชนจากัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียน และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ต้องยื่น
ขอจดทะเบียน เช่น การแก้ไขชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน สานักงานใหญ่
ข้อบั งคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบี ยน/ทุนชาระแล้ว การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
เข้า-ออก และอานาจกรรมการ เป็นต้น
 กาหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทมหาชนจากัดต้อง
- จัดทาทะเบียนกรรมการ (กรรมการบริษทั มหาชนจากัดต้องมีจานวนอย่างน้อย 5
คน และต้องประชุมกรรมการ 3 เดือนต่อครั้ง)
- จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
 ห้ามให้บริษัทมหาชนจากัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่ออนุมัติ
 บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจาปี พร้อมกับสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนไปยัง
นายทะเบียนภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 ให้นายทะเบียนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทางทะเบียน และมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคล
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  กาหนดคานิยาม คนต่างด้าว หมายถึง
(1) บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
พ.ศ. 2542

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปฏิบั ติงานตามพระราชบั ญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ทั่ว
ราชอาณาจักร และพาณิชย์จังหวัดเป็นนายทะเบียนในเขตจังหวัดนั้น

 กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยมีป ลั ดกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ น ประธาน อธิบ ดี ก รมพั ฒ นาธุรกิ จ
(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
การค้าเป็นกรรมการและเลขานุการ
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้น หรือ  รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเพื่อปฏิบัตงิ าน
ลงทุน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีหุ้นส่วนผู้จัดการ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
หรือผู้จัดการเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทย
 บทบาทของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้าในการตรวจสอบการประกอบ
(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น
ธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ อาทิ
หรือลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1. ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 เพื่อเป็น
 ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติโดยไม่ได้รับอนุญาต
การกากับดูแลและตรวจสอบการถือหุ้นของคนไทยในนิติบุคคลว่าเป็น
ดังนี้
การถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่
บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ จานวน
2. ตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
9 รายการ

ที่
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บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บัญชีสอง เป็นธุรกิจที่เกีย่ วกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือที่มี
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 13 รายการ คนต่างด้าวที่จะประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการ
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี ธุรกิจที่ขออนุญาตต้องมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่าง
ด้าวถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เว้นแต่รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจ
ผ่อนผันสัดส่วนการถือหุ้นให้น้อยลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 และต้องมี
กรรมการเป็นคนไทยไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมจะแข่งขัน จานวน 21 รายการ คน
ต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 ก าหนดกรอบในการพิ จ ารณาการอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วประกอบธุ ร กิ จ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้พิจารณาโดยคานึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัยและ
ความมั่ น คงของประเทศการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ ความสงบ
เรีย บร้อ ยหรือ ศีลธรรมอั นดีของประชาชน ศิลปวัฒ นธรรมและจารีตประเพณี ข อง
ประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา
 กาหนดให้คนต่างด้าวบางประเภทมีสิทธิขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจได้โดยไม่
ต้องขออนุญาต ได้แก่
1) คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับคู่ภาคี สามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบัญชีหนึง่
บัญชีสอง และบัญชีสามได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสนธิสัญญาหรือความตกลง
การค้าระหว่างประเทศกับคู่ภาคี ได้แก่
- สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511
- ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
- ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
2) คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน สามารถขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจบัญชีสอง และบัญชีสามได้ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม
การลงทุน
 กาหนดเงื่อนไขการอนุญาตที่คนต่างด้าวต้องปฏิบัติตาม เช่น การนาส่งทุนขั้นต่า
การรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนที่ได้นาเสนอไว้ เป็นต้น

3. ตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจว่ามีการ
ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ที่ 1 ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ครบ 1 ปี เพื่ อ
ติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้า ว ว่า เป็ นไปตามที่
ได้รับอนุญาตหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2 ตรวจสอบการนาส่งทุนขั้นต่าของนิติบุคคลต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวว่าได้มีการ
ปฏิบั ติตามมาตรา 14 และกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดทุนขั้ นต่าและ
ระยะเวลาในการนาหรือส่งทุนขั้นต่าเข้ามาประเทศไทย

ที่
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 กาหนดผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่ในการกากับดูแลการจัดทาบัญชีและ
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ที่จัดตั้งขึ้น
งบการเงินของผู้มีห น้าที่จัดทาบั ญ ชี (ธุรกิจ) ให้ ถูก ต้อ งเป็ นไปตาม
ตามกฎหมายไทย นิติบุ คคลที่ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศที่ป ระกอบธุรกิจ ใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งกากับดูแลผู้ทาบัญ ชี
ประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ของผู้มีหน้าทีจ่ ัดทาบัญชี
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจา เมื่อ ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีกลุ่มที่ 1  พระราชบัญญั ติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 บัญ ญัติให้อธิบ ดีกรมพัฒนา
ประกอบธุรกิจเป็นประจาในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
ธุรกิจการค้า เป็ นสารวัตรใหญ่ บั ญชี ให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ น
การจัดการธุรกิจในสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจานั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีด้วย
สานักงานกลางบัญชี และให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอานาจ
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใน
จัดตั้ งสานั ก งานบั ญ ชีป ระจ าท้ อ งที่ โดยขึ้ นตรงต่อ สานัก งานกลาง
ประเทศไทย เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อ อกประกาศกระทรวงพาณิชย์
บัญชี และมีสารวัตรบัญชีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสานักงานบัญชีประจา
กาหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ได้แก่
ท้องที่
(1) บุ คคลธรรมดาหรือ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ย นที่ ป ระกอบธุร กิจ เป็ น ผู้ผ ลิ ต
ผู้จาหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจาหน่าย ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี
(2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปร
สภาพ แกะสลัก และการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
 กาหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ได้แก่
1. จัดให้มีการทาบัญชีสาหรับการประกอบธุรกิจของตน
2. จัดให้มีผู้ทาบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกาหนด เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดทา
บัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ทาบัญชีสาหรับกิจการของตนเองก็ได้
3. ควบคุมดูแ ลผู้ท าบั ญ ชีให้ จั ดทาบั ญ ชีให้ ต รงต่อ ความเป็ นจริงและถู ก ต้องตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
4. ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทาบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
5. จั ดทางบการเงินตามแบบที่ก รมพัฒนาธุรกิจ การค้ากาหนด รวมทั้งได้รับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสาหรับผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีซึ่ง
เป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่ า งประเทศที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ในประเทศไทย กิ จ การร่ ว มค้ า ตามประมวล
รัษ ฎากร และห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย นที่ มี ร ายการใดรายการหนึ่ งหรื อ ทุ ก รายการ
ดังต่อไปนี้เกินกาหนด คือ ทุนจดทะเบียนเกินห้าล้านบาท หรือสินทรัพย์รวมเกินสามสิบ
ล้านบาท หรือรายได้รวมเกินสามสิบล้านบาท
สาหรับ ห้ า งหุ้ นส่วนจดทะเบี ย นที่มีรายการดังต่อ ไปนี้ทุ ก รายการไม่เกินก าหนด
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็ นโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต คือ ทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้าน
บาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท
6. ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายต่ า งประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และห้างหุ้นส่ว นจด
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ทะเบียน ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี
สาหรับผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีซึ่งเป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบ
การเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
สาหรับบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยไม่ต้องจัดทางบการเงินและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทา
การ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทาการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจาหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่
ทางานประจา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น ต้องเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมี
การส่ ง มอบบั ญ ชี แ ละเอกสารที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี ต ามมาตรา ๑๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
8. เมื่อบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้ง
ต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึง
การสูญหายหรือเสียหายนั้น
9. เมื่อเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการชาระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ
 กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ทาบัญชีต้องปฏิบัติ อาทิ
- ต้อ งจั ดท าบั ญ ชีเพื่อ ให้ มีก ารแสดงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน ของผู้มีห น้า ที่
จัดทาบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
- ต้องมีคุณสมบั ติและเงื่อนไขของการเป็ นผู้ทาบั ญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เช่น
- ผู้ทาบัญชีต้องขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ทาบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มทาบัญชี
- ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบั ญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าภายในสามสิบวันนับแต่เริ่มทาบัญชี
- ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อปีปฏิทิน
- ต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ดการพั ฒ นาความรู้ ต่ อ เนื่ อ งทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท างระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจได้ทันทีหลังทากิจกรรมแต่ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน
- ผู้ทาบัญชีสามารถรับทาบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่

ชื่อกฎหมาย

สรุปสาระสาคัญ

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 กาหนดบทลงโทษแก่ ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญ ชี เช่น ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการ
บัญ ชี พ.ศ.2543 ซึ่งความผิดตามมาตรา 30 ดังกล่าว เป็นความผิดที่ อ ธิบ ดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามีอานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระทาความผิดได้ชาระค่าปรับ
ตามที่ได้เปรียบเทียบแล้วคดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความ
อาญาตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
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พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

 กาหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชี ทาหน้าที่ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็น  ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการกากับ
ศูนย์รวมและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น รวมทั้งให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
การประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานและมี  อธิบ ดีก รมพัฒ นาธุรกิจการค้า เป็ นกรรมการและเลขานุก าร กกบ.
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทาหน้าที่ธุรการและสนับสนุนการดาเนินงาน
 กาหนดให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
ของ กกบ.
 กาหนดให้ก ารสอบบั ญ ชีต้องได้รับ ใบอนุญ าตจากสภาวิชาชีพ บัญ ชี และกาหนดให้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 กาหนดให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทาบัญชี โดยกาหนดให้ผู้ทาบัญชี
ต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี
 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าจรรยาบรรณผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ให้ มี ค ณะกรรมการ
จรรยาบรรณ และการลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
 กาหนดให้มีคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีอานาจกากับ
ดูแลการดาเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต พิจารณา
อุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ
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พระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509

 กาหนดให้ผู้ประกอบวิสาหกิจจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถยื่นขออนุญาตจัดตั้ง
สมาคมการค้าขึ้นเพื่อทาการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกาไร
หรือรายได้แบ่งปันกัน เมื่อได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว สมาคมการค้านั้นมี
สถานะเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินกิจการของสมาคม และเป็นผู้แทน
ของสมาคม
 กาหนดให้สมาคมการค้าต้องมีข้อบังคับ และจะดาเนินกิจการได้แต่เฉพาะในเรื่องที่
กฎหมายกาหนด และห้ามมิให้กระทาการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 สมาคมการค้ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น จัดทาทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้
ที่สานักงานของสมาคมการค้าและให้ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกแก่นายทะเบียนภายใน
กาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า / เมื่อ
มีการรับสมาชิก ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ทะเบียนสมาชิก ให้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนภายในกาหนดเก้าสิบวัน / ต้องจัดทางบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมการค้าภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ที่วันสิ้น รอบปีบัญ ชี / ต้อง

 ให้จัดตั้งสานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
- ควบคุมการออกใบอนุญาต
- การจดทะเบียนสมาคมการค้าทั่วราชอาณาจักร
- ท าห น้ าที่ เป็ น ส านั ก งาน ท ะ เบี ย น ส ม าค ม ก ารค้ าป ระ จ า
กรุงเทพมหานคร
 ให้ อ ธิบ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า หรือ ผู้ ซึ่ งอธิบ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จ
การค้ามอบหมาย เป็ นนายทะเบี ยนกลางและนายทะเบี ย นสมาคม
การค้าประจากรุงเทพมหานคร
 ในจังหวัดอื่น ให้จัดตั้งสานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจาจังหวัด
ขึ้นตรงต่อสานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียน

ที่

ชื่อกฎหมาย

สรุปสาระสาคัญ

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุลและให้ส่งสาเนา
รายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
ใหญ่ / กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต้องจดทะเบียน
ภายในกาหนดสามสิบวัน เป็นต้น
 การเลิกสมาคมต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
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พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

 กาหนดให้บุคคลจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน สามารถยื่นขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า ขึ้น  ให้ จั ดตั้ งสานัก งานกลางทะเบี ย นหอการค้ า ขึ้ น ในกรมพัฒ นาธุ รกิ จ
เพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
- ควบคุมการออกใบอนุญาต
- การจดทะเบียนหอการค้าทั่วราชอาณาจักร
 กาหนดประเภทของหอการค้าไว้ 4 ประเภท คือ
- ทาหน้าทีเ่ ป็นสานักงานทะเบียนหอการค้าประจากรุงเทพมหานคร
1) หอการค้าจังหวัด
 ให้ อ ธิบ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า หรือ ผู้ ซึ่ งอธิบ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จ
2) หอการค้าไทย
การค้ามอบหมาย เป็นนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนหอการค้า
3) หอการค้าต่างประเทศ
ประจากรุงเทพมหานคร
4) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในจังหวัดอื่น ให้จัดตั้งสานักงานทะเบียนหอการค้าประจาจังหวัดขึ้น
 เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตและจดทะเบี ย นแล้ ว หอการค้ า มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี
ตรงต่อสานักงานกลางทะเบียนหอการค้า และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินกิจการของหอการค้า และเป็นผู้แทนของหอการค้า
หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียน
 ก าหนดให้ ห อการค้ า ต้ อ งมี ข้ อ บั งคับ และจะด าเนิ น กิ จ การได้แ ต่ เฉพาะในเรื่อ งที่
กฎหมายกาหนด และห้ามมิให้กระทาการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 หอการค้ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น จัดทาทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้ที่
สานักงาน และให้ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกแก่นายทะเบียนภายในกาหนดเก้าสิบวัน
นับ แต่วันที่ได้รับ ใบอนุญ าตและจดทะเบี ย น / เมื่อ มีก ารรับ สมาชิก ใหม่ห รือ มีก าร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในกาหนดเก้าสิบวัน
/ ต้องจัดทางบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของหอการค้าภายในกาหนดหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่ที่วันสิ้นปีการบัญชี / ต้องจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ในคราวที่เสนองบดุลและให้ส่งสาเนารายงานกับงบดุ ลไปยังนายทะเบียนภายใน
กาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ / กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต้องจดทะเบียนภายในกาหนดสามสิบวัน เป็นต้น
 การเลิกหอการค้าต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

10 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  เป็นกฎหมายว่าด้วยสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ โดย  ให้จัดตั้งสานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนา

ผู้ให้หลักประกันไม่จาเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกัน และสร้างระบบ
ธุรกิจการค้า มีหน้าที่
การบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนี้
 ให้อธิบดีเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
o ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
- รับ จดทะเบี ย น แก้ ไขรายการจดทะเบี ย นและยกเลิ ก การจด
กาหนดให้สามารถนาทรัพ ย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการ
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

ที่

ชื่อกฎหมาย

สรุปสาระสาคัญ
ช าระหนี้ ได้ โดยไม่ ต้ อ งส่ ง มอบการครอบครองทรั พ ย์ สิ น ลดข้ อ จ ากั ด ด้ า น
หลักประกันด้วยทรัพย์สิน (จานา จานอง)
o ประโยชน์ของผู้ให้หลักประกัน (ลูกหนี้)
ผู้ให้หลักประกันยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิด มูลค่าเพิ่ม
ต่อไปได้
o ประโยชน์ของผู้รับหลักประกัน (เจ้าหนี้)
ผู้รับหลักประกันมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เพิ่มความเชื่อมั่นใน
การปล่อยสินเชื่อ
o การก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
ทะเบียน
 กาหนดประเภททรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ดังนี้
1. กิจการ (เช่น กิจการร้านอาหาร กิจการรับเหมาก่อสร้าง-ร้านอาหาร หรือ อื่นๆ)
2. สิทธิเรียกร้อง (เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิการเช่า สัญญาจ้าง ลูกหนี้การค้า
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ 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 (กฎกระทรวงกาหนดให้ไม้ยืน ต้นเป็นหลักประกันได้ประกาศราช
กิจจา 5 พฤศจิกายน 2561)
 การบังคับหลักประกัน
o กรณีบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ต้องดาเนินการโดย “ผู้บังคับหลักประกัน”
o การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน โดย
1. วิธีขายทอดตลาด
2. หลุดเป็นสิทธิ ภายใต้เงื่อนไข
- หนี้ที่ค้างชาระเป็นต้นเงินเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน
- ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี
- ไม่มีการจดหลักประกันหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น

บทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- จัดให้มีข้ อมูลเกี่ยวกับ การจดทะเบี ยนและข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้รับ
ใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
- แจ้งนายทะเบียนทรัพย์สิน หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์
- ออกใบอนุญาตให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน

สรุปโดย นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา นิติกรชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

