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ค าน า 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อันส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับสภาพ  
การแข่งขันด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น จึงจ าเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและทักษะในการประกอบธุรกิจใหม่ โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการ  ในการยกระดับศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ 
SMEs ให้พร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย 
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งน าเสนอข้อมูลการบริการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ  
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลการให้บริการภาครัฐ 
ด้านการจดทะเบียนทั้งแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในภาพรวมและการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแยกเป็น
รายธุรกิจบริการที่ได้รับความสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อันเป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบริการจดทะเบียน เพื่อลดระยะเวลาการจดทะเบียนลงได้ในอนาคต  
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การเลือกรูปแบบธุรกิจ   

• ธุรกิจค้าปลีก   
• ธุรกิจแฟรนไชส์   
• ธุรกิจโลจิสติกส ์  
• ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์  
• ธุรกิจร้านอาหาร   
• ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ   

กระบวนการจดัตัง้ธรุกิจในภาพรวม   
วิเคราะห์ตลาด 
• การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
• การน าเสนอคุณค่า   
• ช่องทางการจัดจ าหน่าย   
• การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า   

วิเคราะห์รายได้และต้นทุน   
• รูปแบบรายได้   
• การต้ังราคา   
• โครงสร้างต้นทุน   
• การสร้างระบบบัญชี   

วิเคราะห์ทรัพยากร   
• ทรัพยากรทางกายภาพ   
• ทรัพยากรบุคคล   
• ทรัพยากรเงินทุน    

วิเคราะห์การผลิตและการให้บริการ   
• การบริหารการผลิตและการให้บริการ  
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน   
• การพัฒนานวัตกรรม   

วิเคราะห์พันธมิตรทางธุรกิจ   
• ประเภทและรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ   
• แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ   
• รูปแบบการสรา้งพันธมิตรทางธุรกิจ   

การสรา้งแบบจ าลองทางธรุกจิ   

การวเิคราะหก์จิกรรมทางธรุกจิ  

บทที่ 2 แนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบตอ่รปูแบบธรุกจิในอนาคต
ของประเทศไทย   

1. การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขึ้นของวิถีคนเมือง   

2. เศรษฐกจิสีเขียว   
3. การเข้าสู่สังคมสูงอายุ   
4. พลังผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกจิ   
5. วิถีชีวิตในยุคดิจิตอล 

• ผลกระทบในภาพรวม 
• ผลกระทบต่อธุรกิจ
รายอุตสาหกรรม 

แรงผลักดัน 
(Drivers) 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
(Trends) 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
(Impacts) 

องค์ความรู ้ กระบวนการ 

บทที่ 1 องคค์วามรูท้างธรุกจิทีจ่ าเปน็ตอ่การประกอบธรุกจิ 

กระบวนการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริม่ตน้ประกอบธรุกจิ 
แยกรายธรุกจิบรกิารในความสง่เสรมิของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

ขั้นตอนการจัดต้ังธุรกิจ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การขออนุญาตประกอบกิจการ
และขั้นตอนการจดทะเบียน 
• การจัดต้ังธุรกิจ   
• การคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา   

• การขออนุญาตจัดต้ังโรงงาน   
• การน าเข้าและส่งออก   

ภาษีและประกันสังคม   

การเตรียมเอกสาร (Checklist) 

สถานที่จดทะเบียน 

ขั้นตอนการจดทะเบียน/ขอใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 

บทที่ 3 กระบวนการจดัตัง้ธรุกจิ   

สิ่งที่ควรรู้ส าหรับการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs 



บทที ่1 องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 

 

1 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

 
บทที ่1  
องคค์วามรู้ทางธุรกิจที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 

 
ในการเริ่มต้นธุรกิจนั้น  ผู้ประกอบการควรมีการมองธุรกิจในภาพรวมอย่างครอบคลุม  เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  และช่วยพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ 
5 ขั้นตอน ดังนี ้  

1 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 



 

 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
บทที ่1 

 

2 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

  
1. วเิคราะหต์ลาด 

 
2. วเิคราะหร์ายไดแ้ละตน้ทนุ 

 
3. วเิคราะหท์รพัยากร 

 
 
 

4. วเิคราะหก์ารผลติ 
และการใหบ้รกิาร 

• ระบกุจิกรรมหลกั:  
กิจกรรมหลัก คือ  
กิจกรรมท่ีสร้างรายได้ให้ธุรกิจ  
ส่วนใหญ่คือการผลิตและ 
การให้บริการ  
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน  
และการพัฒนานวัตกรรม 

• พฒันากจิกรรมหลกัอยูเ่สมอ: 
วางแผนเพื่อพัฒนา 
กิจกรรมหลัก เป็นการชว่ย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 

• ด าเนนิกจิกรรมหลกัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ: วางแผน
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้ด าเนินงานได้รวดเรว็
และลดต้นทุนให้กับธุรกิจ 

 
5. วเิคราะหพ์นัธมติร 

• เลอืกกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย: 
พิจารณาลักษณะการใช้งาน
สินค้าและบริการ ลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรม 
ความต้องการของลูกค้า 

• น าเสนอคณุคา่แกล่กูคา้:  
หาคุณค่าท่ีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายต้องการ น าเสนอ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย ์

• ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย: 
ศึกษาและเลือกช่องทางที่
เหมาะสม พัฒนาช่องทาง
เข้าถึงลูกค้า 

• รกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้: 
ศึกษาวิธีรักษาความสัมพันธ์ที่
ตรงกับความต้องการของ 
กลุ่มลูกค้า ประเมินผล และ
พัฒนาการรักษา
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

• รปูแบบของรายได:้ ศึกษาและ
ออกแบบรูปแบบรายได้ที่ 
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

• ตั้งราคา: ต้ังราคาจาก 
คุณค่าท่ีลูกค้าได้รับ  
(Value-Based Pricing) และ
ใช้เทคนิคทางจิตวิทยา 
ในการต้ังราคาเพื่อให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

• บรหิารตน้ทนุ: ท าความเข้าใจ
ลักษณะของต้นทุน วิเคราะห์
หาต้นทุนหลัก วางแผนและ
ประเมินการบริหารต้นทุน 

• สรา้งระบบบญัช:ี ใช้ระบบบัญชี
ช่วยเก็บข้อมูลและวิเคราะหเ์พื่อ
วางแผนการด าเนินงาน 

• ระบทุรพัยากรหลกั:  
ส่วนใหญ่มี 3 ประเภท คือ  
ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรเงินทุน 

• รกัษาและพฒันาทรพัยากร
หลกัอยูเ่สมอ: วางแผนรักษา
และพัฒนาทรัพยากรหลัก 
เนื่องจากเป็นการตัวสร้าง
รายได้หลัก 

• ใชท้รพัยากรหลกัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ: ชว่ยใหธุ้รกิจมี
การด าเนินการที่ดีและรวดเรว็
ยิ่งข้ึน เป็นการลดต้นทุนและ
เพิ่มก าไร 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
พนัธมติรทางธรุกจิ:  
มี 4 ประเภท คือ พันธมิตรที่
ไม่ใช่คู่แข่ง พันธมิตรที่เป็น
คู่แข่ง การร่วมมือที่ต่อยอด
เป็นธุรกิจใหม ่และการสร้าง
เครือข่ายแบบพึ่งพากัน 

• เลอืกรปูแบบพนัธมติรที่
เหมาะสม: มีหลายรูปแบบ เช่น 
ท าข้อตกลง แฟรนไชส์  
Joint Venture เป็นต้น 

• รกัษาความสมัพนัธ:์  
วางแผนรักษาความสัมพันธ์
กับพันธมิตรเนื่องจากเป็นสิ่งท่ี
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

• ประเมนิผลพนัธมติร:  
หาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลว่า
สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ได้มากน้อยเพียงใด 

การวิเคราะหก์จิกรรมทางธรุกจิ 
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การวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ 

ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหต์ลาด 
การเลอืกกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย (Targeting) 

การรู้จักลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องส าคัญในการเริ่มต้นท า
ธุรกิจ เพราะจะท าให้เราสามารถออกแบบสินค้าและบริการ
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เลือกช่องทาง 
การจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ดี 
รวมถึงสามารถต้ังราคาที่ลูกค้าเป้าหมายยินดีที่จะจ่าย 
โดยการเลือกกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย มีขั้นตอนดังนี้ 

หากลุ่มลูกค้า: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีหลายแบบ 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market)  คือ  
กลุ่มคนส่วนมาก สินค้าที่นิยมเป้าหมายกลุ่มนี้  ได้แก่   
สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน  
เป็นต้น กลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) คือ การเจาะจง
กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไป 
และมีขนาดตลาดไม่มาก เช่น โทรศัพท์มือถือส าหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น หรืออาจเลือกลูกค้าแบบแบ่งกลุ่มตลาด 
(Segmented Market)  ซึ่ ง เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มี
ความต้องการแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยผลิตสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ความสามารถในการซื้อ และปริมาณลูกค้า 

เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: โดยเลือกจากความ
น่าสนใจ ขนาด และการเติบโตของแต่ละกลุ่ม พร้อมกับ
ประเมินว่าเราสามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดีมากน้อย
เพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

 

การน าเสนอคณุคา่ใหแ้กล่กูคา้                    
(Value Proposition) 

ธุรกิจต้องมีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม 
และทัศนคติ เพื่อน ามาพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจน

สร้างจุดขายให้แก่สินค้าและบริการของเรา ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

โดยขั้นตอนในการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด
และการสื่อสารทางการตลาดมีดังต่อไปน้ี 
• ท าความเข้าใจในคุณสมบัติหรือประโยชน์ที่ได้รับจาก

สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และต าแหน่งทางการตลาดของ
คู่แข่ง 

• สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจ 

• วางแผนการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้โดยใช้ช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ า 
และสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ  เ ช่ น  Google AdWords, 
Facebook, Influencer เป็นต้น 

ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (Channel)         

พิ จ า รณา เ ลื อ ก ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม 
ลูกค้าเป้าหมาย โดยค านึงถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ ลักษณะสินค้าและบริการ ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ และความคุ้มค่า 
การรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM: 
Customer Relationship Management) 

เป็นกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่องค์กร
น ามาใช้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันใกล้ชิดกับองค์กร
มากขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ (Social CRM) 
ได้แก่ ระบบการสมัครสมาชิก การออกบัตรสะสมแต้ม 

ที่มา: การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะหร์ายได้และต้นทุน
รปูแบบของรายได้ (Revenue Stream)  
ธุรกิจสามารถออกแบบรูปแบบของรายได้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ และความสามารถในการใช้จ่ายของลูกค้า
เป้าหมายได้  เช่น การขายสินค้า ให้ เช่า  ให้บริการ  
ขายลิขสิทธิ์ ค่าสมาชิก ซึ่งต้องท าการประเมินข้อดี ข้อเสีย 
ของแต่ละรูปแบบเพื่อให้ตอบสนองลูกค้าและแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ 

การตัง้ราคา (Pricing) 

ผู้ประกอบการควรน าวิธีการต้ังราคาจากคุณค่าของ
สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภครับรู้ (Value Based Pricing) 
คือ น าราคาของคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับเราในท้องตลาด 
มาเป็นราคาอ้างอิง ราคาที่ เหมาะสมคือ ราคาอ้างอิง  
บวกเพิ่มด้วยความเต็มใจจ่ายส าหรับคุณค่าของสินค้า 
และบริการของเราที่ดีกว่ าหรือแตกต่างจากคู่ แข่ง   
และหักลบด้วยราคาส าหรับความแตกต่างของสินค้า 
และบริการที่ด้อยกว่าคู่แข่ง 
 

มลูคา่ของความแตกตา่ง
ในเชงิบวก 

(จากคณุคา่ดกีวา่คูแ่ขง่) 

มลูคา่ของความแตกตา่งใน
เชงิลบ 

(จากคณุคา่ทีด่อ้ยกวา่คูแ่ขง่) 

ชว่งราคาทีค่วรตัง้ราคา 

ราคาอ้างอิงของคูแ่ขง่ 

ตน้ทนุ 

 

วิธีการคิดราคาแบบจากคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่
ผู้บริโภครับรู้ (Value Based Pricing) 

นอกจากนี้ยั งมี เ ทคนิคการตั้ งราคาโดยหลัก
จิตวิทยา เพื่อท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ได้ง่ายขึ้น โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

 

• เทคนิคการตั้งราคาเพื่อเปรียบเทียบ (Anchoring)  
ธุรกิจจะต้ังราคาสินค้าหรือบริการบางอย่างให้ 
โดดเด่นกว่าสินค้าหรือบริการหลัก เช่น ธุรกิจขาย 
ที่นอนมูลค่าต้ังแต่ 5,000 – 10,000 บาท อาจต้ังราคา
ที่นอนรุ่นอื่น 20,000 บาท ท าให้ที่นอนราคา 10,000 
บาท ดูถูกกว่า ส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อมากกว่า 
 

• เทคนิคการตั้งราคาที่ค านวณง่าย การต้ังราคาที่
ส า ม า ร ถ ค า น วณ ไ ด้ ง่ า ย ช่ ว ย ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ในการค านวณ ท าให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อ ง่าย เช่น  
ต้ังราคา 1,000 บาท แทนการต้ังราคา 987 บาท  
การต้ังราคาแบบค านวนง่ายนั้นเหมาะส าหรับสินค้าที่
ใช้ “อารมณ์” ในการตัดสินใจ เช่น สินค้าแบรนด์เนม 

 

 
สินค้าใช้ “อารมณ์” ตัดสินใจ 

 
 

 
สินค้าที่ต้องหาข้อมูลก่อนซื้อ 

 

• เทคนคิแยกคา่ขนสง่จากราคาหลัก ตามหลักจิตวิทยา
ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับสินค้า
ของคู่แข่งธุรกิจในตลาดเสมอ ดังนั้น เมื่อธุรกิจแสดง
ราคาสินค้าที่แยกกับค่าขนส่ง จะท าให้ลูกค้ารู้สึกว่า
สินค้าธุรกิจน้ันถูกกว่าคู่แข่ง 
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• เทคนิคเสนอการช าระเงินแบบเป็นงวด สินค้าที่มีราคา
สูงท าให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อยากขึ้น ดังนั้นการเสนอ 
การจ่ าย เ งิน แบบ เป็ น งวดจ ะ ได้ผลดีกว่ า  เ ช่ น  
เครื่องออกก าลังกายราคา 30,000  บาท แต่ติด 
ราคาผ่อน 3,000 บาท 10 เดือน ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่า
สินค้าราคาถกูกว่าราคาจริง 

• เทคนิคใช้ตัวหนังสือเล็ก ๆ เข้าไว้ ตามหลักจิตวิทยา
ขนาดตัวหนังสือมีส่วนในการคิดวิเคราะห์ราคาสินค้า
ของผู้ซื้อ โดยตัวหนังสือขนาดเล็กจะท าให้ลูกค้ารู้สึก
ว่าราคาไม่แพง 

การบริหารต้นทุน (Cost Management) 
การบริหารต้นทุนให้ต่ าจะท าให้เราสามารถต้ังราคา
แข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้นและช่วยให้มีก าไรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ขั้นตอนในการบริหารต้นทุนมีดังนี ้
o ท าความเข้าใจต้นทุน: ต้นทุน มี 2 ประเภท ได้แก่ 

ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่  คือ 
ต้นทุนที่เราต้องจ่ายไม่ว่าจะขายสินค้าหรือบริการ
ได้มากหรือน้อย เช่น ร้านอาหาร มีต้นทุนคงที่คือ 
ค่าเช่าอาคารสถานที่ เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น 
ในขณะที่ต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนที่เปลี่ยนไปตาม
ยอดขายสินค้าหรือบริการ เช่น ร้านอาหาร  
มีต้นทุนผันแปร คือ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร 

o วิเคราะห์หาต้นทุนที่ส าคัญที่สุด:  การหาต้นทุน
หลักของธุรกิจ ท าให้เราสามารถวางแผนจัดการ
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนหลัก คือ
ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมและทรัพยากรหลักที่เป็น
ตัวสร้างรายได้ให้ธุรกิจ 

o วางแผนจัดการต้นทุน: เมื่อหาต้นทุนหลักได้แล้ว 
ต้องท าการวางแผนจัดการต้นทุนนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น หากธุรกิจของเรามีต้นทุนคงที่
ค่อนข้างมาก ควรหาวิธีที่จะลดต้นทุนส่วนนี้หรือ
หาวิธีเพิ่มยอดขายเพื่อเฉลี่ยให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลง 
และพยายามหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 

o ประเมินผลและพัฒนาการบริหารต้นทุนอยูเ่สมอ: 
ธุรกิจควรประเมินผลการบริหารต้นทุนว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และหากมีวิธีการบริหารที่ดี
ขึ้นก็ควรมีการน ามาปรับใช้ 

สร้างระบบบัญชี (Accounting System) 

ธุรกิจควรมีระบบบัญชีที่ช่วยในการเก็บข้อมูลยอดขาย 
ต้นทุน ก าไร/ขาดทุน และสินค้าคงเหลืออยู่เสมอ เพื่อน ามา
วิ เคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ และใช้ เป็นข้อมูลใน 
การวางแผนด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ปัจจุบันมีธุรกิจ Startup เช่น Flowaccount  ที่ให้บริการ
ระบบบัญชีออนไลน์ ช่วยเก็บเอกสาร บริหารค่าใช้จ่าย 
รายงานงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐาน อีกทั้งยั้งมี
ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งเหมาะกับ SMEs อย่างมาก 
เนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบบัญชเีอง 
อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านแอพลิเคชันบนมือถือได้อย่าง
สะดวก 
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ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหท์รพัยากร 
ในการประกอบธุรกิจต้องมีทรัพยากรหลักที่เป็นกุญแจในการน าธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ อย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ย่อมต้องการต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งในตลาด หรือธุรกิจคิดค้นซอฟต์แวร์ก็ต้องการบุคลากรที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับงาน 
ทรัพยากรในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ที่ดินในการประกอบการ บุคลากรในธุรกิจ แหล่งเงินทุน ต่างก็ต้องการ  
การจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยกันท้ังสิ้น โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมีขั้นตอน ดังนี้ 

• ระบุว่าอะไรคือทรัพยากรหลักของธุรกิจ ทรัพยากรหลัก คือ สิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างมูลค่า ให้กับธุรกิจมากที่สุด 
การระบุทรัพยากรหลัก ท าให้สามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรได้ดีขึ้น 

• รักษาและพัฒนาทรัพยากรหลักอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าและความสามารถให้กับธุรกิจ จึงต้องมี 
การวางแผนเพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรหลักอยู่เสมอ 

• ใช้ทรัพยากรหลกัทีม่ีอยูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ การใช้ทรัพยากรหลักอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจมีการด าเนินการ
ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มก าไรให้กับธุรกิจ 

 
ทรัพยากรหลักของธุรกิจส่วนใหญ่มี 3 ประเภท ได้แก่    

ทรพัยากรทางกายภาพ 
โรงงานหรือหน้าร้านที่ดีควรต้ังอยู่บนสถานที่ที่ง่ายต่อ 
การขนส่งซึ่งจะท าให้ต้นทุนการขนส่งลดลง ต าแหน่ง 
การต้ังหน้าร้านควรค านึงถึงความสะดวกในการซื้อสินค้า
และ เข้าใช้บริการของกลุ่มลูกค้า เป้าหมายเป็นหลัก 
ตัวอย่างของธุรกิจที่ ใช้ทรัพยากรทางกายภาพเป็น 
กลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจ คือ เว็บไซต์อเมซอน 
ธุรกิจท่ีมีเครือข่ายทางด้านโลจิสติกส์ทั่วโลก เช่น เซ็นทรัล
ห้างสรรพสินค้าทมีีสาขาทั่วประเทศ 
 

ทรพัยากรบคุคล 
หลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความส าเร็จ 
โดยยึดหลัก  “4 ใจ”  ดั งนี้  (คุณวิ เศษ วิศิษฏ์วิญญู   
รองกรรมการผู้จัดการอาวุ โส บริษัท ซีพีค้าปลีกและ
การตลาด จ ากัด ซึ่งได้รับรางวัลนักทรัพยากรดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2555) 

 

1) เข้าใจ -   ท าความเข้าใจว่าทุกคนมีวิถีชีวิต ลักษณะ
นิสัย และความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อมอบหมาย
งานให้ตรงกับความต้องการและลักษณะการท างานได้ 
รวมถึงสามารถหาวิธีในการดึงศักยภาพของแต่ละคน
ออกมาใช้ในการท างานได้อย่างเต็มที่ 

2) จูงใจ – ออกแบบผลตอบแทนที่จูงใจให้บุคลากรอยาก
ท างานกับองค์กรมากขึ้น โดยแต่ละคนมีสิ่งจูงใจที่
ต่างกัน เช่น เ งินเดือน สวัสดิการ ต าแหน่งหน้าที่  
ความรู้ เป็นต้น 

3) สานใจ – คือ การสานใจระหว่างบุคลากรในองค์กร
ด้วยการท างานเป็นทีม โดยอาจจัดกิจกรรมให้ท า
ร่วมกัน  

4) ได้ใจ – บริษัทต้องสร้างวัฒนธรรมในการท างาน
ร่วมกัน ท าให้บุคลากรรู้สึกผูกพันกับบริษัทเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่ เน้นการจัดการ
เพื่อบริหารองค์ความรู้  หรือเรียกว่า “Knowledge 
Management” เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานและให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
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ทรัพยากรเงินทุน 
ธุรกิจควรวางแผนการบริหารเงินทุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• เงินทุนหมุนเวียน: ควรวางแผนการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนให้เพียงพอในการด าเนินธุรกิจ โดยควรมี
รายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเสมอเพื่อป้องกันปัญหา
สภาพคล่อง 

• การถือเงินสด:   ควรวางแผนการถือเงินสดให้เหมาะสม 
โดยจะต้องไม่น้อยจนติดขัดขาดสภาพคล่อง แต่ก็ 
ไม่ควรมากจนเสียโอกาสในการเอาไปลงทุนสร้าง
ผลตอบแทนให้งอกเงย  

• แหล่ง เงินทุนส าหรับขยายธุรกิจ :  ควรมีการหา 
แหล่งเงินทุนเตรียมไว้ส าหรับการขยายธุรกิจ  

• เงินฉุกเฉิน: ควรส ารองเงินส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น ไฟไหม้ ลูกค้ายกเลิกการซื้อกะทันหัน เป็นต้น 
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ขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหก์ารผลิตและการให้บรกิาร 
การผลิตและการให้บริการถือเป็นกิจกรรมหลัก (Key Activities) ของทุกธุรกิจ เนื่องจากเป็นตัวสร้างรายได้หลักให้กับ
ธุรกิจ โดยควรมีการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการใช้ทรัพยากร
ลดลง หรือท าให้ได้สินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนในการวิเคราะห์การผลิตและการให้บริการ มีดังนี้ 

• วิเคราะห์หากิจกรรมหลัก พิจารณาว่าขั้นตอนใดในการด าเนินธุรกิจมีความส าคัญกับธุรกิจมากที่สุด และเป็นสิ่งที่
ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ  

• พัฒนากิจกรรมหลักอยู่เสมอ ต้องมีการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการอยู่เสมอ 

• ด าเนนิกิจกรรมหลักที่มีอยู่อย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องมีการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมหลัก 
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงลดต้นทุนและเวลาในการด าเนินงานอีกด้วย 

โดยทั่วไปการจัดการกิจกรรมหลักประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการให้บริการ 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ

การบรหิารกระบวนการผลติและการใหบ้รกิาร 
การบรหิารกระบวนการผลติ 
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มต้นจากการบริหาร
จัดการวัตถุดิบในการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นหลัก โดย
ผู้ผลิตจะต้องค านึงถึง คุณภาพ ต้นทุน และปริมาณ 
การสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพใน
ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยใน
การบริหารจัดการกระบวนการผลิต เช่น โปรแกรม Prima 
Smart Product ช่วยควบคุมวัตถุดิบและอะไหล่  

ผู้ประกอบการอาจใช้หลักการของ Six Sigma  
เข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต โดย Six Sigma 
เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นสู่การลดความผิดพลาด การแก้ไข
ตัวชิ้นงาน ด้วยการสอนให้พนักงานเรียนรู้แนวทางใน 
การท าธุรกิจอย่างมีหลักการ หลักการส าคัญของ  
Six Sigma ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักการ Six Sigma 
• Define คือ การระบุและคัดเลือกประเด็นที่ต้องการ

ปรับปรุง 

• Measure คือ การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การวางแผนและด าเนินการคัดเลือก
ตัว ชี้ วั ดที่ เ หมา ะ สม  ตลอดจนด า เ นิ นการ วั ด
ประสิทธิภาพ 

• Analysis คือการวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา  

• Improve คื อ  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การติดต้ังระบบควบคุม
อัตโนมัติเพื่อลดจ านวนพนักงานในสายการผลิต  

• Control คือ การออกแบบระบบควบคุมการผลิต
เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจะไม่เกิดปัญหาเดิมอีก  
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การบริหารการให้บริการ 
ผู้ประกอบการควรค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการที่
ช่วยสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ 
การบริหารการให้บริการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
 
1) การระบุองค์ประกอบของขั้นตอนการให้บริการ  

เวลาที่ให้บริการ และข้อจ ากัดของการให้บริการ 
2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ

สิ่งที่ลูกค้าประทับใจกับการให้บริการ 
3) ออกแบบชุดของการบริการ (Service Package) 

และมาตรฐานการสร้างความประทับใจ 
4) ประชาสัมพันธ์การขาย และจัดต้ังทีมงานให้บริการ 
5) ทดสอบตลาด และทดลองปฏิบัติตามแผนการตลาด 
6) ควบคุมการปฏิบัติงาน วัดประเมินผลการให้บริการ 

และเปรียบเทียบผลที่ปฏิบัติกับมาตรฐานการบริการ
ที่ก าหนดไว้ 

เทคนิคในการให้บริการที่ดี จะเริ่มต้ังแต่การต้อนรับ 
โดยจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส และแสดงออกถึงความเอาใจใส่
ต่อลูกค้าที่มารับบริการ ต้องตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รู้จักสอบถามและ
พูดคุยเพื่อท าความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการรับบริการ 
รวมถึงการประเมินผลการให้บริการ เพื่อน าผลลัพธ ์
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของ
ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน   
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือ การบริหารจัดการ 
การวางแผน การประสานงาน และการท างานร่วมกันของ
องค์กร ต้ังแต่กระบวนการส่งมอบวัตถุดิบ การผลิตสินค้า
และบริการ การกระจายสินค้า จนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือ
ผู้บริโภค โดยมีต้นทุนรวมในห่วงโซ่อุปทานต่ าที่สุด และ
ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ 
พร้อมกันนี้ยังรวมถึงการแบ่งปันข้อมูล และข่ าวสาร
ร่วมกัน เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการอาจใช้ระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning) มาช่วยในการพัฒนา
องค์กร ให้มีการบริหารจั ดการห่ว ง โซ่ อุ ปทานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบ ERP เป็นระบบที่ช่วย
เชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานต่าง ๆ  ของแต่ละกระบวนการ
ธุรกิจ สามารถแชร์ข้อมูลให้แก่กันได้ตลอดเวลา เพื่อช่วย
ให้การท างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการ
ทดลองใช้โปรแกรม ERP ก็มีโปรแกรมส าเร็จรูปให้บริการ 
เช่น Compiere เป็นซอฟต์แวร์  ERP ที่มีการรวมเอา
ฟังก์ชั่นของ CRM และฟังก์ชั่นที่จ าเป็นส าหรับ SMEs  
ไว้อย่างครบถ้วน เช่น ความสามารถในการบริการจัดการ
และท ารายงาน การจัดซื้อ การจัดวัตถุดิบ บริหารระบบ
การขาย ระบบขายหน้าร้าน POS ระบบจัดการด้าน
การเงิน เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหรือสร้างฟังก์ชั่น
ใหม่ ๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
จาก www.compiere.com 
 

การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ 

'นวัตกรรม' นั้นหมายถึงการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่  
การสร้างสรรค์  การพัฒนา การต่อยอดยังรวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ของสินค้าและ
บริการให้กับผู้บริโภค และสร้างผลตอบแทนทางการเงิน
ให้กับธุรกิจ ดังนั้น นวัตกรรมจึงไม่ใช่แค่เพียงการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่เท่านั้น โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก ่
 

1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 

2) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต  
(Process Innovation) 

3) นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) 

4) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business model Innovation) 
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ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุน SMEs ที่มีไอเดียธุรกิจ 
และต้องการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ ดังนี้ 

 

• โ ครงการ  Innovation house เป็น โครงการที่ ใช้
เครื่องมือด้านการวิจัยมาสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย
เ ริ่ ม จ ากการจั ดก า ร  Know How เ ท ค โ น โลยี  
กระบวนการผลิต จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และน า
ออกจ าหน่ายสู่ผู้บริโภค  
 

• โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโน โลยีของ
อุตสาหกรรมไทย ( Innovation and Technology 
Assistance Program) หรือ ITAP  โปรแกรมจะเป็น
เสมือนพี่ เลี้ยงและพันธมิตรทางธุรกิจในการให้
ค าปรึกษาสร้างนวัตกรรม มีผู้ เชี่ยวชาญแนะน า
ช่วยเหลือ พร้อมเป็นหน่วย R&D ให้กับองค์กรธุรกิจ
และช่วยแนะน าการบริหารโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
โดยให้ค าปรึกษาต้ังแต่ เริ่มวิ เคราะห์ปัญหาด้าน
นวัตกรรม เสนอแนวทางการพัฒนา และติดตามผล 
รวมถึงสนับสนุนเงินในการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย 
สามารถติดต่อ ITAP ได้ที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120   โทร .  02-564-7000  ต่อ  ITAP  หรือ    
Email: itap@nstda.or.th   
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ขัน้ตอนที ่5 วเิคราะหพ์ันธมติรทางธรุกจิ 
พันธมิตรทางธุรกิจ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจในการรวมหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร และความสามารถเพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การหาเครือข่ายพันธมิตร หรือคู่ค้าทางธุรกิจจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หรือลดความเสี่ยงของธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถมุ่งเน้นพัฒนาหรือดูแล  
กิจกรรมหลักส าหรับธุรกิจได้ การวิเคราะห์พันธมิตรทางธุรกิจมีขั้นตอน ดังนี้ 

• ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ศึกษารูปแบบของพันธมิตร ข้อดี-ข้อเสีย ที่เกิดจากการเป็น
พันธมิตรในแต่ละรูปแบบ 

• เลือกรูปแบบพันธมิตรที่เหมาะสมกับธุรกิจ พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ว่าการมีพันธมิตรรูปแบบใดเหมาะสมที่สุด โดย
พิจารณาทรัพยากรที่มี และทรัพยากรที่ต้องการ ข้อจ ากัดที่ต้องเผชิญในการท าธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายในอนาคต
ของบริษัท 

• รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพันธมิตร เนื่องจากพันธมิตรเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าและความสามารถใน 
การแข่งขันให้กับธุรกิจ จึงต้องมีการรักษาความสัมพันธ์ให้ดี 

• ประเมินผลจากการเป็นพันธมิตร ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล เพื่อดูว่าการมีพันธมิตรช่วยเพิ่มมูลค่าและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้กับธุรกิจได้อย่างไรบ้าง 

ประเภทของพันธมิตรทางธุรกิจ 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1)  การสร้างพันธมิตรกับธุรกิจที่ไม่ใช่คู่แข่ง  แต่มีรูปแบบ
การด าเนินงาน หรือมีผลิตภัณฑ์อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง และธุรกิจร้าน
ขายน้ าผลไม้ปั่นสามารถมาต้ังขายอยู่ข้างกัน เนื่องจาก
สามารถแบ่งปันกลุ่มลูกค้าร่วมกันได้ 

 
 
 
2)  การสร้างพันธมิตรกับธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง  โดยร่วมกัน

สร้างกลยุทธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่มากขึ้น 
เช่น ร้านเสื้อผ้าในสไตล์ที่ต่างกันรวมกันจัดงานแสดง
สินค้าเดียวกันจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้า
ได้มากขึ้น  

 
 

3)  การสรา้งความร่วมมือทางธรุกิจเพื่อต่อยอดเป็นธรุกิจ
ใหม่ หรือเรียกว่าพันธมิตรแบบธุรกิจร่วมทุน (Joint 
Venture)  เป็นการร่วมทุนในการจัดต้ังองค์กรใหม่
ร่ วมกัน  เพื่ อด า เนินงานอย่าง ใดอย่างหนึ่ งตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น จัดต้ังบริษัทผลิตกระเป๋าเก็บ
ความเย็นของเครื่องดื่ม เพื่อจัดจ าหน่ายให้บริษัทที่ร่วม
ลงทุน และบริษัทอื่น ๆ  

 
4)  การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจแบบต้องพึ่งพา

กัน เพื่อความอยู่รอด หรือการสร้างพันธมิตรระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้ซื้อ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กับผู้ผลิต
รถยนต์  
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แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
การเลือกสรรพันธมิตรทางธุรกิจ จ าเป็นต้องศึกษา 
กันและกัน เพื่อให้ เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าการเป็น
พันธมิตรครั้งนี้จะช่วยเหลือ และเอื้อประโยชน์ให้กันอย่างไร 
แนวทางการสร้างพันธมิตรง่าย ๆ ที่จะน าพาคุณไปสู่
ความส าเร็จ มีดังนี้ 

1)  เลือกคนหรือธุรกิจที่คุณสามารถท างานเข้ากับเขาได้  
รวมไปถึงสามารถให้ความไว้วางใจร่วมกันได้ 

 
2) เลือกคนหรือธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมาย

ค ล้ า ย กั น  วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ ป็ น สิ่ ง ที่
ผู้ประกอบการต้องการให้ธุรกิจเป็นไปในทางนั้นใน
อนาคต ซึ่งการที่ผู้ประกอบการมีความต้องการที่ตรง
กั บพั นธมิ ตร จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ การท า ง านร ะหว่ า งกั น 
มีความชัดเจน และเป็นไปในทางเดียวกัน 

 
3) เลือกคนหรือธุรกิจที่พร้อมจะท างานร่วมกันไปจนถึง

เป้าหมายที่ตั้งไว้  การท างานย่อมมีปัญหา รวมถึง 
ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างอย่างแน่นอน ซึ่งหากมีปัญหา
เกิดข้ึน จะมีแนวทางการแก้ไขร่วมกันอย่างไร  

 
4)  ก่อนการตกลงเปน็พนัธมติรรว่มกนั ผู้ประกอบการตอ้ง

มีการพดูคยุ และท าสญัญา ถึงขอบเขตการด าเนินงานที่
จะปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงแต่ละฝ่ายอาจมีการถ่ายทอด
ความรู้  ความเชี่ยวชาญให้กับอีกผ่ายตามข้อตกลง 
ดังนั้นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจึงหมายถึงการให้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  

 

รูปแบบของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนั้นสามารถท าได้หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีความเสี่ยงและระดับความ
ร่วมมือท่ีแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับตามระดับความร่วมมอื
จากน้อยไปหามาก ดังต่อไปน้ี 

1) พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบข้อตกลง (Non-Equity 
Strategic Alliance) ธุรกิจต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไป มาสร้าง

ความสัมพันธ์กันในรูปแบบของข้อตกลง หรือ สัญญา
ระหว่างกัน การท าข้อตกลงร่วมกันนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรูปแบบท่ีไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งการตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ในรูปแบบนี้จะต้องอาศัยความไว้วางใจ หรือเจ้าของ
ธุรกิจมีความรู้จักกันค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง 

2) การใหส้มัปทานหรอืแฟรนไชส ์(Franchising) เพื่อสร้าง
เครือข่ ายทางธุ รกิจ ให้ เ ติบ โต  โดย เจ้ าของจะ ได้
ค่าธรรมเนียมจากการให้สัมปทานหรือขายแฟรนไชส์ 
และเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่จะต้องมอบหมายให้
ผู้ รั บ ม อ บ สั ม ป ท า น  ห รื อ ผู้ ซื้ อ แ ฟ ร น ไ ช ส์ เ ป็ น 
ผู้ด าเนินงาน ซึ่งเจ้าของแฟรนไชส์สามารถสร้างระบบใน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หรือลงไปควบคุม 
การด าเนินธุรกิจให้ได้คุณภาพตามแต่ที่ตกลงกันไว้ 

3) การใช้สัญญาอนุญาตด า เนินการหรือสิทธิบัตร 
(Licensing) เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการจะท าธุรกิจใน
ต่างประเทศ แต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปด าเนินการอย่าง
เต็มรูปแบบ จึงท าการซื้อสิทธิหรือทรัพยากรที่จะสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ได้รับอนุญาต โดย
เมื่อธุรกิจได้รับสิทธิมาแล้ว จะต้องด าเนินธุรกิจ และแบก
รับความเสี่ยงด้วยตัวเอง  

4) พันธมิตรแบบธุรกิจร่วมทุน  (Joint Venture)  เป็น 
การร่วมทุนในการจัดต้ังองค์กรใหม่ร่วมกัน  ซึ่ งมี 
การด าเนินงานที่แยกจากธุรกิจหรือองค์กรเดิมที่แต่ละ
ฝ่ายมีอยู่แล้ว โดยบริษัท A ร่วมทุนกับบริษัท B เพื่อ
จัดต้ังบริษัท C ส าหรับด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่าง A และ B โดยอาจมี
ก า ร แ บ่ ง ปั น ท รั พ ย าก ร แ ล ะ ค ว ามสาม า ร ถ ใ น 
การด า เนินงานร่วมกัน รวมไปถึงอาจก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ระยะยาวในการด าเนินธุรกิจได้ด้วย ซึ่ง
เมื่อเกิดบริษัทใหม่ร่วมกันแล้ว ทั้ง A และ B ย่อมต้อง
ร่วมกันด าเนินงาน และแบกรับความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้  



บทที ่1 องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
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5) พันธมิตรทางธุรกิจโดยการควบรวมกิจการ (Merger) สามารถ
ท า ได้ ในรูปแบบของการซื้ อหุ้น ในอีกกิจการหนึ่ ง  (Equity 
Strategic Alliance)  เพื่ อ ให้ ได้มาซึ่ งอ านาจในการควบคุม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน หรือเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ โดยอาจมีการรวม
ทรัพยากรและความสามารถบางส่วนเข้าด้วยกัน ดังนั้นเมื่อ
ผู้ประกอบการเข้าไปในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วนั้น ย่อมต้อง
แบกรับความ เสี่ ย ง ในแ ง่ของการรับสิทธิ์  หน้ าที่  รวมทั้ ง 
ความรับผิดชอบของกิจการที่ซื้อทั้งหมด ไม่ว่าเราจะเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการบริหารหรือไม่ก็ตาม การควบรวมกิจการ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

• Horizontal Merger เ ป็ น ก า ร ค ว บ ร ว มกิ จ ก า ร ต้ั ง แ ต่ 
สองกิจการขึ้นไป ซึ่งผลิตสินค้าหรือให้บริการในหมวดหมู่
ประเภทเดียวกัน มักใช้เมื่อกิจการต้องการขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาด การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) 
ลดคู่แข่งขัน หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี/บุคลากร 

• Vertical Merger เป็นการควบรวมกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 
ในลักษณะที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายให้กันหรือเป็นลูกค้ากัน โดย
เป้าหมายของการควบรวมธุรกิจรูปแบบนี้เพื่อการลดต้นทุน
การผลิต หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  

• Congeneric Merger เป็นการควบรวมกิจการที่ อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันแต่ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น
ลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่าย  

• Conglomerate Merger เป็นการรวมตัวกันระหว่างกิจการ 
ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในลักษณะการประกอบ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม มักใช้ เมื่อกิจการต้องการไม่ให้ 
ความผันผวนของรายได้มีลักษณะขึ้นลงรุนแรง หรือเพื่อ
กระจายความเสี่ยง นอกจากนี้กิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรม 
ที่เติบโตเต็มที่แล้ว ยอดขายและก าไรมีอัตราการเติบโตใน 
ระดับต่ าจึงมุ่งที่จะกระจายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่นโดย 
การควบรวมกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูง  

 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: หนังสือ Business Model Generation และ และการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
บทที ่1 
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การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ 
แบบจ าลองทางธุรกิจเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
และตอบโจทย์ส าคัญของการท าธุรกิจนั้นได้ดีขึ้น นอกจากนี้แบบจ าลองทางธุรกิจจะเป็นที่มาของวิธีการต่าง ๆ ที่องค์กรเลือกใช้ในการสร้าง ส่งมอบ และคงไว้ซึ่งคุณค่าท่ีจะส่งต่อไปยังผู้บริโภค  
โดยจะครอบคลุม 9 ประเด็นย่อยดังนี้ 
 
 
 
 
 

การน าเสนอคณุคา่  
(Value Propositions) 

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
(Customer Relationships) 

กลุม่ลกูคา้  
(Customer Segments) 

กจิกรรมหลกั  
(Key Activities) 

โครงสรา้งรายได ้(Revenue Streams) 

พนัธมติรทางธรุกจิ  
(Key Partners) 

โครงสรา้งตน้ทนุ (Cost Structure) 

ทรพัยากรหลกั  
(Key Resources) 

ชอ่งทางเขา้ถงึลกูคา้  
(Channels) 

การระบุองค์กรต่าง  ๆ  ที่จะ
ช่วยให้การน าเสนอคุณค่าของ
สินค้าหรือบริการสมบูรณ์ที่สุด 

 

การระบุกิจกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่า
ของสินค้าหรือบริการขององค์กร 
(Value Proposition) ให้ไปถึงลูกค้า 

 

การระบุทรัพยากรที่ถูกใช้ในการท า
กิจกรรมหลักเพื่อน าเสนอคุณค่าของ
สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร  
(Value Proposition) ไปสู่ลูกค้า 

การระบุคุณค่าที่กลุ่มลูกค้าจะ
ได้จากสินค้าหรือบริการของ
องค์กร (Value Proposition) 
ที่ไม่สามารถหาได้จากคู่แข่ง 
หรือดีกว่าคู่แข่ง 

การระบุรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์
และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า เพื่อ
คงไว้ซ่ึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการของ
องค์กร (Value Proposition) ในใจลูกค้า 

การระบุช่องทางขาย และช่องทางสื่อสารที่
จะมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการของ
องค์กร (Value Proposition) สู่กลุ่มลกูคา้ 
ซ่ึงอิ งจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่องทาง 

ก า ร ร ะ บุ ก ลุ่ ม ค น  ห รื อ 
กลุ่มองค์กรที่ต้องการเข้าถึง
และตอบสนองความต้องการ 
ด้วยคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการขององค์กร (Value 
Proposition) 

การระบุต้นทุนจากกิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก และการเป็นพันธมิตร ในการน าเสนอคุณค่า 
(Value Proposition) ไปสู่ลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนใดที่ส าคัญ และต้นทุนใดไม่ส าคัญ 

การระบุที่มาของรายได้ว่ามาจากกลุ่มลูกค้าใด และช่องทางใด เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดใน  
การน าเสนอคุณค่า (Value Propostion) มีประสิทธิภาพ และได้ก าไรสูงสุด 

ที่มา: หนงัสือ Business Model Generation โดย ดร.อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ 



 

 

บทที ่1 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
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 แบบทดสอบ 

ให้วิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจท่าน 
 การน าเสนอคณุคา่  

(Value Propositions) 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
(Customer Relationships) 

กลุม่ลกูคา้  
(Customer Segments) 

กจิกรรมหลกั  
(Key Activities) 

โครงสรา้งรายได ้(Revenue Streams) 

พนัธมติรทางธรุกจิ  
(Key Partners) 

โครงสรา้งตน้ทนุ (Cost Structure) 

ทรพัยากรหลกั  
(Key Resources) 

ชอ่งทางเขา้ถงึลกูคา้  
(Channels) 



กระบวนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ บทที ่1 
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บทที ่2   
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลกระทบตอ่
รปูแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย 

 
การด าเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ SMEs 
จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  ทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ SMEs ต้อง
ปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้สามารถด ารงธุรกิจต่อไปได้ ฉะนั้น ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องเข้าใจถึงทิศทางหลัก
ของกระแสโลกในอนาคต หรือ ‘เมกะเทรนด์’ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมการรับมือกับ
ความท้าทาย และปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้ง
สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

จากปัจจัยความท้าทายต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน รูปแบบ
วิธีการวางแผนการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนผลการด าเนินธุรกิจในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ 
SMEs จะต้องให้ความสนใจ เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยกระแสโลกในอนาคต
ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเกิดขึ้น และน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นทั้งอุปสรรค ความท้าทาย 
และโอกาสที่ดีต่อ SMEs โดยกระแสโลกในอนาคตสามารถสรุปได้ ดังนี ้
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บทที ่2 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย 
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Es โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชีพ (SMART THAI BIZ) 

 
 

 

เศรษฐกจิสเีขยีว 
 

การเขา้สูส่งัคมสงูอาย ุ
 

พลงัผูห้ญงิ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

 
ชวีติในโลกแหง่ดจิทิลั 

 

   ผ
ลก
ระท

บใ
นภ
าพ
รว
ม • เขตพื้นท่ีเมืองใหญ่มี

จ านวนมากขึ้น 
• จ านวนอาคารสูงมีมาก
ขึ้น 

• โครงสร้างพื้นฐานทาง
คมนาคมมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันได้ดียิ่งข้ึน  

• เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ  เพื่อลด
ผลเสยี หรือเพิ่มผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• มีกลไกการจัดการของเสียที่มี
ประสิทธิภาพ 

• กฎหมาย ข้อบงัคับที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดมากขึ้น 

• แรงงานมีปริมาณลดลง 
• ภาระการดูแลผู้สูงอายุต่อจ านวนแรงงาน
วัยท างานมีปริมาณสูงขึ้น 

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการด ารงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

• แรงงานที่มีศักยภาพใน
ตลาดแรงงานมีมากขึ้น  

• บทบาทและภาระใน 
การดแูลบ้าน สมาชิก
ภายในครอบครัว  
มีการเปลี่ยนแปลงไป 

• ซื้อสินค้าและการท าธุรกรรมออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น  

• การติดต่อสื่อสารท าได้ง่ายและ
รวดเรว็  

• เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ผล
กร
ะท
บต
อ่ภ
าค
ธรุ
กจิ
รา
ยอ
ตุส
าห
กร
รม

 

1) อตุสาหกรรม 
การก่อสรา้งและ 
ภาคอสงัหารมิทรพัย ์

• มีอุปสงค์ใน 
การก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น 

• มีการก่อสร้างอาคาร
สูง ที่ต้องการ 
ความแข็งแรงถาวรที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

2) อตุสาหกรรมยานยนต ์
• มีการใช้ระบบการขนส่ง
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น  

3) อตุสาหกรรมการไฟฟา้ 
• การใช้ไฟฟ้าและ
พลังงานเพิ่มสูงข้ึน  

• มีความต้องการแหล่ง
พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืน 

1) อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค  
• อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  

• ความต้องการรับรู้ข้อมูลส าคัญ
จากฉลากสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

2) อตุสาหกรรมยานยนต ์
• การใช้ยานพาหนะส่วนบคุคลลดลง  
• มีอุปสงค์ในยานพาหนะ 
แบบประหยัดพลังงาน  

3) อตุสาหกรรมการไฟฟา้ 
• ต้องการใช้พลังงานทดแทนและ
เครื่องไฟฟ้าประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น  

4) ภาคเกษตรกรรม 
• มีความต้องการสินค้าท่ีช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

• มีข้อบังคับใช้เกี่ยวกับปริมาณ 
การใช้สารเคมีมากขึ้น 

• มีข้อบังคับในการเปิดเผยแหล่งที่มา
ของสินค้า 

1) อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค  
• อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่ปริมาณต่อ 
หน่วยบริโภคที่เล็กจะสูงขึ้น  

• อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ
มากขึ้น   

• อุปสงค์ในอุปกรณ์ออกก าลังกายมากขึ้น  
• มีความต้องการรับรู้ข้อมูลส าคัญจาก
ฉลากสินค้า  

2) ธรุกจิโรงพยาบาลและผลติภณัฑ์ 
ยารกัษาโรค  

• การต่อต้านผลิตภัณฑ์ยาที่มี
ส่วนประกอบทีเ่ป็นพิษต่อร่างกาย  

• มีความวิตกกังวลต่อผลข้างเคียงจาก
การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ยามากขึ้น  

3) ภาคเกษตรกรรม  
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่ไมใ่ช้สารเคมีใน
กระบวนการเพาะปลูก  

• ความยาวของหว่งโซ่อุปทานสัน้ลง เพราะ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกยิ่งขึ้น 

1) อตุสาหกรรมสนิคา้
แฟชัน่และความงาม  

• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์
และบริการที่เสริมสร้าง
บุคลิกและความงาม
มากขึ้น  

• มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ให้คุณค่าด้าน
ความรู้สึก เช่น 
สนับสนุนในการสร้าง
ความมั่นใจในตนเอง   

2) ภาคธรุกจิคา้สง่คา้ปลีก  
• พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าเปลี่ยนแปลง เช่น 
ให้ความส าคัญกับ 
“คุณค่า” ด้านเวลา 
มากขึ้น 

1) ภาคธรุกจิการเงนิ 
• การท าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น  
• ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างไอที 
ความพร้อมด้านบุคลากรเพิ่มข้ึน  

2) อตุสาหกรรมสือ่และสิง่พมิพ ์ 
• ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงไปเป็นช่องทางออนไลน์  

• ช่องทางและเครื่องมือที่ใช้สือ่สาร 
มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  

3) อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค  
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ดัดแปลงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ (Customization)  

• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ทีผู่้บริโภค
สามารถควบคุมการใช้งานได ้

• ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัว
ให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการท างานมากขึ้น 

แนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลกระทบตอ่รปูแบบธรุกจิในอนาคตของประเทศไทย 

การเปลีย่นขัว้อ านาจทางเศรษฐกจิ  
และการเพิม่ขึน้ของวถิคีนเมอืง 



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย บทที ่2 
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การเปลีย่นขัว้อ านาจทางเศรษฐกิจและการเพิม่ขึ้นของวถิีคนเมอืง  
(Shift in Global Economics Power and Increase in Urbanization Rate)  
ปัจจุบันประ เทศก าลั งพัฒนา  เช่น 
ประเทศอินเดีย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง ใ ต้  (ASEAN)  หรือ
แม้กระทั่งทวีปแอฟริกาล้วนแล้วแต่มี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ของโลก เนื่องจากประเทศเหล่านี้มี 
การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน มี
การขยายตัวของเมือง และการเพิ่มขึ้น
ของชนชั้นกลาง ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจ
เติบโต 

ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรโลก
ทั้งหมดท่ีอาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 (สุวรรณชัย 
โลหะวัฒนกุล, 2556) ส าหรับประเทศ
ไทย  มี แนว โน้มการใช้ชี วิตแบบวิถี 
คนเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
พิจารณาได้จากข้อมูลอัตราการใช้ชีวิต
แบบวิถีคนเมืองที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 
ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ.  2558 (The Statistics Portal, 
2558)  ซึ่งเป็นผลมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชา ติ  แล ะ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ความส าคัญ
กับการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
เป็นส าคัญ น าไปสู่การขยายตัวของ
เมืองใหญ่ทั้งในหัวเมืองและท้องถิ่น 
ต่าง ๆ  โดยรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ 
วิถีคนเมืองนี้ ส่วนใหญ่เน้นการอุปโภค
บริโภคสินค้าบริการที่มีลักษณะเฉพาะ 
ดั งนั้ น  หาก  SMEs ท าความ เข้ า ใจ 
ในพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ 
วิถีชีวิตแบบเมืองได้ และหากลยุทธ์ได้ถูก
ช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจที่เติบโต
ได้ดีในอนาคต 

แรงผลกัดนัและผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิในภาพรวม 

 

แรงผลกัดนั ผลกระทบในภาพรวม 
• จ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
• จ านวนผู้มีรายได้ระดับปานกลาง
เพิ่มมากขึ้น 

• โครงสร้างประชากรศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

• เขตพื้นท่ีเมืองใหญ่มีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น 

• จ านวนอาคารสูงเพิ่มมากขึ้น  
• โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม 
มีการเชื่อมต่อระหว่างกันได้ดี
ยิ่งข้ึน  

 
ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิรายอตุสาหกรรม 
1) อตุสาหกรรมการกอ่สรา้งและภาคอสงัหารมิทรพัย ์
• มีอุปสงค์ในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น 
• มีการก่อสร้างอาคารสูง ที่ต้องการความแข็งแรงถาวร 
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

• มีอุปสงค์ในวัสดุและวัตถุดิบส าหรบัการปูพ้ืน  
ปูถนนเพิ่มมากขึ้น 

2) อตุสาหกรรมยานยนต ์
• มีการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากในเขตเมืองมีการพัฒนาระบบการขนส่ง 
ที่เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• อุปสงค์การใช้ยานพาหนะส่วนบคุคลมีปริมาณท่ีลดลง 
• มีอุปสงค์การใช้ยานพาหนะแบบประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น 

3) อตุสาหกรรมการไฟฟา้ 
• มีอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าและพลังงานเพิ่มสูงข้ึน  
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

• มีความต้องการแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  
และมีความยั่งยืน 

• มีความต้องการแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแหล่งพลังงานเดิมไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในอนาคต 

 



บทที ่2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย 
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เศรษฐกจิสเีขียว (Green Economy) 
เ นื่ อ ง ด้ ว ย  ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น แ ล ะ 
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นสาเหตุให้เกิด
กระ แส  “Green”  ซึ่ งทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงสภาวะปัญหาที่ก าลั ง
เผชิญ จนกลายเป็นความจ าเป็นใน
การด าเนินธุรกิจที่ เริ่มมีการบังคับ
ข้ อก าหนด  กฎหมาย ต่าง  ๆ   ใ ห ้
ภาคธุรกิจมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกิจ
ภายในประเทศและในต่างประ เทศ 
ขณะที่ผู้บริโภคนั้น ก็เริ่มตระหนักถึง
การช่วยโลก ลดมลพิษต่าง ๆ  ซึ่ง 
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระแสสิ่งแวดล้อม 
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน 

หากสามารถเชื่อมโยงธุรกิจเข้า
กับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวได้ ก็จะ
ส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจ ที่จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ช่วยโลกและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการรับรู้ 
ในเชิงบวกต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

แรงผลกัดนัและผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิในภาพรวม 

 

แรงผลกัดนั ผลกระทบในภาพรวม 
• จ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
• ปริมาณของเสียที่เป็นผลจาก
การด าเนินธุรกิจและกิจกรรม
ของมนุษย์ 

• ความต้องการในการใช้
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น 

•  การเกิดนวัตกรรมต่าง ๆ  เพื่อลด
ผลเสยี หรือเพิ่มผลดีต่อสิ่งแวดลอ้ม 

• มีกลไกการจัดการของเสียที่มี
ประสิทธิภาพ 

• มีการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดมากขึ้น 

 
ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิรายอตุสาหกรรม 
1) อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค  
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ทีย่่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
• มีอุปสงค์ในบรรจุภัณฑ์ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ หรือน าไปรีไซเคลิได ้
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
• มีความต้องการรับรู้ข้อมูลส าคัญจากฉลากสินค้า 

2) อตุสาหกรรมยานยนต ์
• อุปสงค์การใช้ยานพาหนะส่วนบคุคลมีปริมาณท่ีลดลง  
เนื่องจากตระหนักถึงมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 

• มีอุปสงค์ในยานพาหนะแบบประหยัดพลังงาน หรือยานพาหนะ 
ที่มีการใช้พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

• มีข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดมากขึน้ 
3) อตุสาหกรรมการไฟฟา้ 
• มีอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าและพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนมาก
ขึ้น เนื่องจากแหล่งพลังงานเดิมร่อยหรอ และแหล่งพลังงานทดแทน
เป็นแหล่งพลังงานที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

• มีความต้องการแหล่งพลังงานทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
• มีความต้องการวัตถุดิบที่ช่วยประหยัดพลังงาน  
เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

4) ภาคเกษตรกรรม 
• มีอุปสงค์ต่อสินค้าเกษตรกรรมท่ีช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
• มีกระบวนการเพาะปลูกท่ีเน้นผลผลิตจ านวนมาก เนื่องจากมีพ้ืนที่
จ ากัดในการเพาะปลูก 

• มีข้อบังคับใช้เกี่ยวกับปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการ
เพาะปลูกท่ีเข้มงวดมากขึ้น 

• มีข้อบังคับในการเปิดเผยแหล่งที่มาของสินค้า (Country of Origin) 



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย บทที ่2 
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การเขา้สูส่งัคมสงูอายุ (Aging Society)  
ในปัจจุบัน โครงสร้างประชากรศาสตร์
ของประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านสู่
สั งคมผู้สู งวัย  (Aging Society)  ซึ่ ง
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ  10 จาก 
ผลส ารวจชี้ให้เห็นว่า กลุ่มประชากร
อายุ  48-57 ปีก าลั งจ ะกลาย เป็น
ผู้สูงอายุ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดย 
ร้อยละ  30 มีรายได้ เฉลี่ย เดือนละ  
3-6 หมื่นบาท และอีกกว่าร้อยละ 30  
มีรายได้ต้ังแต่ 6 หมื่นถึง 1 แสนบาท 
นอกจ ากร ะ ดั บ ร าย ไ ด้ ที่ สู ง แ ล้ ว 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีความสามารถใน
การใช้เงิน มีอัตราการออมและลงทุน
สูงถึงร้อยละ 25 ของรายได้ (วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2556)  

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประชากร
กลุ่มนี้ มีก าลังซื้อที่ค่อนข้างสูงและจะมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต น ามาซึ่ง
โอกาสและช่องทางการท าธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มดังกล่าว  

 

แรงผลกัดนัและผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิในภาพรวม 

 

แรงผลกัดนั ผลกระทบในภาพรวม 
• จ านวนประชากรสูงอายุที่เพิ่ม
สูงขึ้น 

• อัตราการมีบุตรมีอัตราที่ลดลง 
• สภาวะทางเศรษฐกิจที่ไมเ่อื้อต่อ
การมีบุตร 

• ระดับความรู้ของประชากร ซึ่ง 
มีผลให้วิตกกังวลต่อการมีบุตร 

• จ านวนก าลังแรงงานใน
ตลาดแรงงานที่มีปริมาณลดลง 

• ภาระการดูแลผู้สูงอายุต่อจ านวน
แรงงานวัยท างานที่มีปริมาณ 
เพิ่มมากขึ้น 

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ เพื่อรองรับ 
การด ารงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

 
ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิรายอตุสาหกรรม 
1) อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค 
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่ปริมาณต่อหน่วยบริโภคทีเ่ล็กลง (Portion 

per Serving) เพิ่มมากขึ้น 
• มีความตระหนักถึงสารอาหาร ตลอดจนพลังงานที่ได้รับเข้าสู่
ร่างกาย 

• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 
(Organic Product) เพิ่มมากขึ้น  

• ผลิตภัณฑ์สว่นใหญ่จะมีอายุ (Shelf Life) ทีส่ั้นลง เนื่องจากไม่มี
การเติมสารปรุงแต่งเพื่อยืดอายุสินค้า 

• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ อุปกรณเ์พื่อใช้ในการออกก าลังกายมากขึ้น 
• มีความต้องการรับรู้ข้อมูลส าคัญจากฉลากสินค้า 

2) ธรุกจิโรงพยาบาลและผลติภณัฑย์ารกัษาโรค 
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑย์าท่ีมีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติมากขึ้น 
• มีการต่อต้านผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย 
• มีความวิตกกังวลต่อผลข้างเคียงจากการใช้บริการและ 
ผลิตภัณฑ์ยามากขึ้น 

• กระแสสุขภาพ เป็นผลให้มีอุปสงค์ในสินค้าและบริการที่ช่วยให้
ผู้บริโภคมีร่างกายที่แข็งแรง 

• มีความต้องการรับรู้ข้อมูลส าคัญจากฉลากสินค้า  
3) ภาคเกษตรกรรม 
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลกู 
• ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนที่เพิ่มสูงข้ึน  
เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางกฏหมายที่คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 

• ความยาวของหว่งโซ่อุปทานมีลักษณะที่สั้นลง เนื่องจากเทคโนโลยี
การสื่อสารที่สะดวกยิ่งขึ้น 



บทที ่2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย 

 

21 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

พลงัผูห้ญงิขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ (She - Economy) 
ปัจจุบัน  ผู้ หญิงมีความส าคัญใน 
การขั บ เคลื่ อนการ เ จริญ เ ติบ โต 
ทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาได้
จากดัชนีวัดโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ของผู้หญิง (Women’s Economic 
Opportunity Index)  โดยองค์การ
สหประชาชาติ (UN) รายงานการจัด
อันดับในปี พ.ศ. 2555 ว่า ประเทศไทย
จัดอยู่ ในอันดับ 47 ซึ่งถือว่าอยู่ ใน
อันดับที่สูงในอาเซียนเป็นรองเพียง
สิงคโปร์ ซึ่งอยู่อันดับที่ 31  

ทั้ ง นี้ ใ นปร ะ เทศ ไทย  พบว่ า  
มีหลายปัจจัยสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้า
มามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น บทบาทในการท างาน
นอกบ้านที่ เพิ่มมากขึ้น  การผ่าน
กฎหมายความเท่าเทียมในเรื่องเพศ 
อัตราผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นอันดับที่สามของโลก 
ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลการเงินภายใน
ครอบครัว เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจในการ
แสวงหาช่องทางการตอบสนอง 
ความต้องการผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งมี
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการเลือก
ซื้ อสินค้ าที่ นอก เหนือจากปัจจั ย 
ด้านราคา 

แรงผลกัดนัและผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิในภาพรวม 

 

แรงผลกัดนั ผลกระทบในภาพรวม 
• นโยบายภาครัฐและแนวทาง
ปฏิบัติด้านแรงงาน ที่สนับสนุน
ความเสมอภาคทางเพศ  

• ความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ ด้านการศึกษา
และการฝึกอบรมส าหรับผู้หญิง  

• ความต้องการก าลังแรงงานของ
ตลาดแรงงาน 

• จ านวนก าลังแรงงานที่มีศักยภาพใน
ตลาดแรงงานมเีพิ่มมากขึ้น 

• ทักษะ ความสามารถของแรงงาน
หญิงในตลาดแรงงานมี 
ความแตกต่างไปจากแรงงานชาย 

• บทบาทและภาระในการดูแลบ้าน 
สมาชิกภายในครอบครวั  
มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 
ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิรายอตุสาหกรรม 
1) อตุสาหกรรมจ าพวกสนิคา้แฟชัน่และความงาม 
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์และบริการที่เสริมสร้างบุคลิกและ 
ความงามเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

• มีความต้องการผลิตภัณฑ์และบรกิารที่ให้คุณค่าท่ี
นอกเหนือไปจากประโยชน์ด้านการใช้งาน (Functional 
Benefit) อาทิ คุณค่าท่ีสนับสนุนในการสร้างความมั่นใจ 
ในตนเอง การสร้างการเป็นที่ยอมรับในสังคม 

2) ภาคธรุกจิคา้สง่คา้ปลกี 
• พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากผู้หญิงมีบทบาทในการท างานมากขึ้นจึงให้
ความส าคัญกับ “คุณค่า” ในด้านอื่นมากกว่า ด้านตัวเงิน  
เช่น ต้นทุนเวลา เป็นต้น  

• ผู้หญิงมีความพิถีพิถันในการเลอืกซื้อสินค้า จึงเป็นผลให้
ผู้ประกอบการค้าสง่ค้าปลีก จะต้องเข้าใจในความต้องการ
ดังกล่าวให้มากขึ้น ซึ่งต่างไปจากอดีตที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้
ความสนใจในด้านราคาเป็นหลัก 
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ชวีิตในโลกแหง่ดจิิทลั (Digital Lifestyle) 
ปัจจุบัน  โลกก าลั งก้ าวสู่ ยุ ค โลก 
ไร้พรมแดน ด้วยความแพร่หลายของ
ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ 
การ ติด ต่อสื่ อ ส าร เ ป็ น ไ ป อย่ า ง 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจน 
การเกิดขึ้นของเครื่องมืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ “สมาร์ทโฟน” 
และ “แท็บเล็ต” ที่ถูกน ามาใช้งาน
ทดแทนคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดสังคม
ออนไลน์ที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของ
คนในยุคปัจจุบัน  อันส่ งผลดี ต่อ
ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ  
ท าให้สามารถสื่อสารและตอบสนอง
ผู้ บ ริ โ ภค ได้ อย่ า ง รวด เ ร็ ว แล ะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จ ากการ เ ติ บ โ ต ขอ งสั ง คม
ออนไลน์ ท าให้ผู้ประกอบการสมัยใหม่
ให้ความสนใจและนิยมใช้สื่อโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Marketing) 
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น SMEs จึงควร
ค านึงถึงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อโอกาส
ทางธุรกิจในการเข้าถึงฐานลูกค้า 
ตลอดจนการใช้ช่องทางการช าระเงิน
ออนไลน์  (Online Payment)   เพื่อ
เพิ่มความส าเร็จในการท าธุรกิจ  

แรงผลกัดนัและผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิในภาพรวม 

 

แรงผลกัดนั ผลกระทบในภาพรวม 
• ความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานและความสามารถในการ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารในปัจจุบัน 

• ความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาการและเทคโนโลย ี

• พฤติกรรมการใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนกิสข์องผู้บริโภครุ่น
ใหม ่

• รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
อาทิ การซื้อสินค้าและการท า
ธุรกรรมออนไลน์ 

• มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้
อย่างรวดเร็ว 

• มีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิรายอตุสาหกรรม 
1) ภาคธรุกจิการเงนิ 
• รูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม
ที่ใช้บริการจากสถาบันทางการเงินโดยตรงกลายเป็น 
การท าธุรกรรมออนไลน์ 

• ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน อาทิ  
ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างไอที ความพร้อม 
ด้านบุคลากร เป็นต้น 

2) อตุสาหกรรมสือ่และสิง่พมิพ ์
• ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จากการสื่อสารแบบด้ังเดิม เช่น วทิยุ โทรทัศน์ เป็นช่องทาง 
สื่อสารออนไลน ์

• ช่องทางและเครื่องมือที่ใช้ในการสือ่สารมีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น (Personalization) ตามพฤติกรรมและความสนใจ
ของผู้รับสาร 

3) อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค 
• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถดัดแปลงตามความต้องการ
ที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคได ้(Customization) 

• มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ทีผู่้บริโภคสามารถควบคุมการใช้งาน
ได้ด้วยตนเอง 

• ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวให้มีการใช ้
ระบบเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในกระบวนการมากขึ้น 
(Technology and Computerized Intensive) 
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บทที ่3  
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ 
 

การประกอบธุรกิจอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยล าพัง หรือ
อาจด าเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกด าเนินธุรกิจการค้าใน
รูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของ
ธุรกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้น 
ประสบผลส าเร็จน ามาซึ่งผลประโยชน์และก าไรสูงสุด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  
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กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ 
บทที ่3 

 

กระบวนการจดัตัง้ธรุกจิในภาพรวม 

 

 

การเลอืกรปูแบบธรุกจิ  การขออนญุาตประกอบธรุกจิและขัน้ตอนการจดทะเบยีน ภาษีและประกนัสงัคม 

 
 ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

กจิการเจา้ของ
คนเดยีว 

ง่าย คล่องตัว  
ใช้เงินน้อย 

เจ้าของรับผิดชอบ
ไม่จ ากัด เสีย

ประโยชน์ด้านภาษ ี
หา้งหุน้สว่น
สามญั 

เสี่ยงน้อยกว่า  
จัดต้ังง่าย เลิกง่าย 

หุ้นส่วนรับผิดชอบ
หนี้สินอย่างไม่จ ากัด 
เสียภาษีซ้ าซ้อน 

หา้งหุน้สว่น
สามญันิตบิคุคล 

น่าเชื่อถือและ 
ได้ประโยชน์ทางภาษี

มากกว่า 

หุ้นส่วนรับผิดชอบ
หนี้สินอย่างไม่จ ากัด 

หา้งหุน้สว่น
จ ากดั 

หุ้นส่วนสามารถจ ากัด
ความรับผิดชอบได ้

จัดต้ังและ 
เลิกกิจการยาก 
ต้องจัดท าบัญชี 

บรษิทัจ ากดั ผู้ถือหุ้นไม่จ าเป็นต้อง
บริหารเอง สามารถขาย
หรือโอนหุ้นได ้บริษัทยัง
ด าเนินต่อได้แม้ผู้ถือหุ้น
เสียชวีิตหรือล้มละลาย 

จัดต้ัง และ 
เลิกกิจการยาก 
ต้องจัดท าบัญชี 
ค่าใช้จ่ายสูง 

 

การจัดต้ังธุรกิจ 
• การจดทะเบยีนพาณชิย:์ ส าหรับผู้ท าธุรกิจขายสินค้า 

ที่เป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือบริษัท 
• การจดทะเบยีนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส:์ ส าหรับบคุคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ท าธุรกจิออนไลน ์
• การจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคล/ 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั: ส าหรับผู้ต้องการจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคล 

• การจดทะเบยีนบรษิทั: ส าหรับกิจการค้าขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: ส าหรับช่วยผู้ประกอบการ
ลดความเสียหายทีเ่กิดจากสินค้าลอกเลียนแบบ 
การขออนุญาตจัดต้ังโรงงาน: ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ
จัดต้ังโรงงาน 
การน าเข้าและส่งออก: ส าหรับกิจการที่ต้องการน าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าโดยมีรายละเอียดเกีย่วกับการท าบัตรประจ าตัว 
ผู้น าเข้าส่งออก การท าบัตรผ่านศุลกากร 

ภาษ:ี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีแต่ละรูปแบบ 
อัตราภาษี ขั้นตอนการยื่นช าระภาษี รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ 

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
• อากรแสตมป์ 
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
• ภาษีปา้ย 

ประกันสังคม: ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
ประกันสังคม ขั้นตอนการข้ึนทะเบยีน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง การค านวณและการส่งเงินสมทบ 
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กระบวนการจัดต้ังธุรกิจในภาพรวม 
การเลอืกรปูแบบธรุกิจ    
รูปแบบธุรกิจส าหรับ SMEs สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้  

รายละเอยีด เจา้ของคนเดยีว หา้งหุน้สว่นสามญั หา้งหุน้สว่นสามญัจด
ทะเบยีน/จ ากดั บรษิทั 

จ านวนผูเ้ริม่กอ่ตัง้ 1 คน 2 คนขึ้นไป 2 คนขึ้นไป 3 คนขึ้นไป 

ผูบ้รหิารงาน เจ้าของ หุ้นส่วนทั้งหมด หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรรมการ 
ความรบัผดิชอบ
ตอ่หนีส้นิของ
กจิการ 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 
จ ากัดเฉพาะ 
หุ้นสว่นที่จ ากัด 
ความรับผิดชอบ 

จ ากัด 

การเสยีภาษ ี
แบบบุคคล
ธรรมดา  

(อัตราก้าวหน้า) 

แบบบุคคลธรรมดา  
(อัตราก้าวหน้า) 
เมื่อห้างฯ เสียภาษ ี
บุคคลธรรมดา แล้วม ี
การแบ่งปันผลก าไรให้

หุ้นส่วน เงินส่วนแบ่งก าไรที่
ได้จะต้องเสียภาษีอีกต่อหนึ่ง 

แบบนิติบุคคล  
(อัตราคงที่) 

แบบนิติบุคคล  
(อัตราคงที่) 

ภาระหนา้ที ่ ไม่มี ไม่ม ี
ท าบัญชี  

ส่งงบการเงิน  
เก็บรักษาบัญชี 

ท าบัญชี ส่งงบการเงิน 
ท าสมุดทะเบียนหุ้น จัด
ประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น 

ความนา่เชือ่ถอื ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง 
การหาแหลง่
เงนิทนุ ยาก ค่อนข้างยาก ค่อนข้างยาก ง่าย 
อ านาจ
ผูป้ระกอบการ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย ขึ้นอยู่กับสัดส่วน 

หุ้นท่ีถือ 

โดยแต่ละรูปแบบธุรกิจมีรายละเอยีด ดังต่อไปน้ี  

กจิการเจา้ของคนเดยีว (Sole - proprietorship)  
กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุนและเจ้าของกิจการ เมื่อกิจการมีผลก าไรหรือขาดทุน เจ้าของกิจการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ธุรกิจที่ท าการขายสินค้าหรือธุรกิจที่เข้าข่ายอื่น  ๆ  จ าเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 
30 วันหลังจากเริ่มด าเนินการ ปัจจุบันกิจการเจ้าของคนเดียวมีเป็นจ านวนมาก หลากหลายประเภททั้งที่ เป็น  
การขายปลีก การขายส่ง และการบริการ 

ขอ้ด ี ขอ้เสยี 
• จัดต้ังง่าย ใช้เงินทุนน้อย  
• ความคล่องตัว เจ้าของกิจการมี
อ านาจตัดสินใจ 

• เป็นเจ้าของก าไรทั้งหมด  
• ตัดสินใจเลิกกิจการได้ง่าย  
• ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่ า  
• ข้อบังคับทางกฎหมายน้อย 

• ปริมาณเงินลงทุนมีจ ากัด ระดมทุนได้ยาก 
• เจ้าของกิจการรับผิดชอบหน้ีสินของกิจการอย่างไม่จ ากัด เจ้าหนี้มีสิทธิ
เรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้ 

• เสียประโยชน์ด้านภาษี เนื่องจากรายได้จะต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
บุคคลธรรมดา ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เหมือนภาษเีงินไดน้ิติบุคคล   

• กิจการมีอายุจ ากัด โดยจะคงอยู่เมื่อเจ้าของยังมีชีวิตอยู่  
• ความสามารถในการคิดและบริหารมีจ ากัด  
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หา้งหุน้สว่นสามญั หรอื หา้งหุน้สว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน (Ordinary Partnership)   
เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทที่บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงท าการค้าร่วมกัน เพื่อแสวงหาก าไร และมุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไร
จากการด าเนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ซึ่งทุกคนจะต้องรับผิดชอบใน
หนี้สินของห้างหุ้นส่วนอย่างไม่จ ากัด 

 
ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

• มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว 
• ภาระความเสี่ยงน้อยลง เพราะมผีู้ร่วมเฉลี่ย 
ภาระความเสี่ยง 

• จัดต้ังง่าย เลิกกิจการไดง่้าย   

• มีการระดมทุนได้จ ากัดเฉพาะจากผู้เป็นหุ้นสว่น 
• มีอายุจ ากัด ความเป็นห้างสิ้นสุดลงเมื่อหุ้นส่วน 
ถอนตัว หรือมีหุ้นส่วนคนใดเสยีชวีิตลง 

• ความน่าเชื่อถือน้อย จัดหาเงินทุนได้ยาก เนื่องจาก 
ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล  

• หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบหนี้สินของห้างอย่างไม่จ ากัด 
ท าให้มีความเสีย่งสูง 

• เสียภาษซี้ าซ้อน นอกจากห้างฯ จะต้องเสียภาษีบุคคล
ธรรมดาแล้ว เมื่อห้างฯ แบ่งผลก าไรให้หุ้นส่วน 
หุ้นส่วนจะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกต่อหนึ่ง 

 

หา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคล (Juristic Ordinary Partnership)  
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีได้จดทะเบียน มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 
ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

• มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว 
• ความเสีย่งน้อยลง เพราะมผีู้ร่วมเฉลี่ยภาระ 
ความเสีย่ง 

• จัดต้ังง่าย เลิกกิจการได้ง่าย 
• มีความน่าเชื่อถือมากกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ 
สามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 

• ได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ 
เนื่องจากเสียภาษีนิติบุคคล สามารถหักค่าใช้จ่าย 

• ผู้เป็นหุ้นสว่นยังคงต้องรับผิดชอบหน้ีสินของห้างฯ
อย่างไม่จ ากัด 

• มีอายุจ ากัด ความเป็นห้างฯ สิ้นสดุลงเมื่อหุ้นส่วน 
ถอนตัว หรือมีหุ้นส่วนคนใดเสยีชวีิตลง 
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หา้งหุน้สว่นจ ากดั (Limited Partnership)  
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มี หุ้นสว่น 2 ประเภท ได้แก่  
- หุน้สว่นประเภททีจ่ ากดัความผดิชอบ (Limited Partner) มคีนเดยีวหรือหลายคนกไ็ด้ รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินที่

ตกลงจะน ามา แต่ไม่มีอ านาจจัดการห้างหุ้นส่วน  
- หุน้สว่นประเภทไมจ่ ากดัความรบัผดิชอบ (General Partner) เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบในหน้ีสินของห้างฯ โดย 

ไม่จ ากัดจ านวน ดังนั้น หุ้นสว่นประเภทน้ีจึงมีสิทธิในการเป็นผูจ้ัดการของห้างหุ้นส่วน 

ขอ้ด ี ขอ้เสยี 
• ผู้ลงทุนที่เป็นหุ้นสว่นประเภทจ ากดัความรับผิดชอบมีความ
เสี่ยงต่ า ไม่ต้องรับผิดมากไปกว่าส่วนที่ตนลงทุน 

• มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  
• ความเสีย่งน้อยลง เพราะมผีู้ร่วมเฉลี่ยภาระความเสี่ยง 
• จัดต้ังง่าย เลิกกิจการได้ง่าย 
• ได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ เนื่องจาก
เสียภาษีนิติบุคคล สามารถหักค่าใช้จ่าย 

• ขั้นตอนการจัดต้ังยุ่งยาก 
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง 
• การเลิกกิจการท าได้ยาก ต้องมีการช าระบัญชี
และจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

• ต้องมีการจัดท าบัญชี จัดส่งงบดุล  

 

บรษิทัจ ากดั (Company Limited or Limited Company)  
เป็นกิจการที่มีผู้ร่วมก่อการต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป จัดต้ังเป็นประเภทนิติบุคคล มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า  ๆ  กัน 
ผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังช าระไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือเท่านั้น และผู้บริหารนั้น  
ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ 

 
ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

• มีความน่าเชื่อถือ  
• ผู้ถือหุ้นไม่จ าเป็นต้องบริหารเอง 
• สามารถระดมเงินทุนได้มาก  
• ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบในหน้ีสินของกิจการเพียงมูลค่าท่ี
ตนยังค้างช าระเท่านั้น เจ้าหนี้ไม่สามารถไปยึดทรัพย์สิน
ส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได ้

• สามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้อื่นได ้
• บริษัทก็ยังด าเนินกิจการต่อไปได้ แม้ผู้ถือหุ้นเสียชวีิตหรือ
ล้มละลาย  

• ขั้นตอนการจัดต้ังยุ่งยาก 
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง 
• การเลิกกิจการท าได้ยาก ต้องมีการช าระบัญชี
และจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

• ต้องมีการจัดท าบัญชี จัดส่งงบดุล  

จะเห็นว่า ธุรกิจแต่ละรูปแบบนั้นล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ไม่มีแบบใดที่มีลักษณะเด่นชัดว่าดีที่สุด 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดประสงค์ของการเปิดกิจการ แนวทางของธุรกิ จที่จะเติบโตในอนาคต เช่น  
ถ้าผู้ประกอบการต้องการอ านาจในการตัดสินใจสูง มีทรัพยากรไม่มากนัก ต้องการความคล่องตัวก็ควรจัดต้ัง  
แบบเจ้าของคนเดียวจึงจะเหมาะสม ถ้าต้องการความน่าเชื่อถือ ต้องการหาแหล่งเงินทุน ก็ควรจะเปิดในรูปแบบของบริษัทซึ่ง
ถึงแม้จะมีขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  มาก แต่ด้วยศักยภาพที่สามารถรองรับการขยายตัวก็มีความเหมาะสมมากกว่า    
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การขออนญุาตประกอบกจิการและขัน้ตอนการจดทะเบยีน 
การจดัตั้งธรุกิจ 
การจดทะเบยีนพาณชิย์  

 
 

ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์  

ผู้ที่ท าธุรกิจท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือบริษัท ที่ท าธุรกิจขายสินค้า จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์  แต่ถ้าเป็น
ธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียว ซึ่งไม่มีการขายสินค้าเกี่ยวข้อง ไม่ต้องจดทะเบียนร้านค้า  ผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบประเภทธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th  

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน  

1) ค าขอจดทะเบยีนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th   
2) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 1 ชั่วโมงในการรอรับใบทะเบียนพาณิชย ์

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์  
กรุงเทพฯ   ➢  ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและส านักงานเขตทุกแห่งในเขตที่ท าการค้า  
ต่างจังหวัด ➢  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน  50 บาท    

ท าไมตอ้งจดทะเบียนพาณชิย ์? 
✓ เป็นหลักฐานการค้า  
✓ เป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ 

✓ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อ  
✓ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ท าให้ลูกค้ามัน่ใจในการรับสินค้าหรือบริการ  

 
 

http://www.dbd.go.th/
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  SMEs Checklist 
เอกสารส าหรับการจดทะเบยีนพาณชิย ์
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th   
 

  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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การจดทะเบยีนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์ 

 
 
ธรุกิจออนไลน์เหล่านีจ้ าเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยขั้นตอนและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเหมือนกับการจดทะเบียนพาณิชย์แบบปกติทุกประการ แต่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ในการจดทะเบียน 

1) รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (ผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์มากกว่า 1 เว็บไซต์จะต้องกรอกเอกสารรายละเอียด  
1 แผ่นต่อ  1 เว็บไซต์)   

2) เอกสารการจดโดเมนเนม ที่แสดงว่าผู้จดเป็นเจ้าของโดเมนเนม  
3) พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการ  และวธิีการสั่งซื้อ วิธีการช าระเงิน วธิีการสง่สินคา้ 

 
เครื่องหมาย DBD Registered  

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์แลว้สามารถขอรับเครื่องหมาย
เพื่อน าไปติดบนเว็บไซต์ เพื่อยืนยนัการมีตัวตนอยู่จริง และท าให้เวบ็ไซต์ 
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอที่เว็บไซต์ 
www.trustmarkthai.com  
 
  

ธรุกจิอะไรทีจ่ าเปน็ตอ้งจดทะเบียนพาณชินอ์เิลก็ทรอนกิส ์? 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทีท่ าธุรกิจออนไลน์ เช่น  
✓ ขายสินค้าออนไลน์ ทางเว็บไซต์ หรือ             

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
✓ บริการอินเทอรเ์น็ต                             

(Internet Service Provider : ISP) 

✓ ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
(Web Hosting)  

✓ ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า
หรือบริการ (E-marketplace) 

 
 

http://www.trustmarkthai.com/
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการจดทะเบยีนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th   
 

  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

 รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (ผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์มากกว่า 1 เว็บไซต์จะต้องกรอกเอกสาร
รายละเอียด 1 แผ่นต่อ 1 เว็บไซต์)   

 

 เอกสารการจดโดเมนเนม ที่แสดงว่าผู้จดเป็นเจ้าของโดเมนเนม  
 

 หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการ  และวิธีการสั่งซ้ือ วิธีการช าระเงิน วิธีการส่งสินค้า  
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การจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ขั้นตอนในการจดทะเบียน 

1)  สมัครสมาชิกใน www.dbd.go.th  
2)  กดเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล เข้าสู่ระบบและด าเนินการจองชื่อ ในกระบวนการนี้นายทะเบยีนใช้เวลา 

ไม่เกิน 20 นาที ในการตรวจสอบ  
3)  เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วให้ท าการกรอกแบบฟอร์ม และส่งใหน้ายทะเบียนตรวจค าขอจดทะเบียน ซึ่งจะรู้ผลประมาณ  

1-3 วัน (ต้องจดทะเบยีนภายใน 30 วันต้ังแต่รูผ้ลการจองชื่อ) 
3.1) ช่ือของห้างหุ้นส่วน 
3.2) วัตถุประสงค์ของกิจการว่าจะประกอบธุรกิจอะไร 
3.3) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ถ้ามีสาขาต้องระบุเพิ่มด้วย   
3.4) ช่ือ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของผู้เป็นหุ้นส่วน และสิ่งที่น ามาลงหุ้น (อาจจะเป็นเงิน แรงงาน หรือทรัพย์สินก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า ถ้าคิด

เป็นเงินทุนแล้วเท่ากับจ านวนเท่าใด) 
3.5) ช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด) กรณีเปน็ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน  
3.6) ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)  
3.7) ตราประทบัของห้างหุ้นส่วน 

4)  เมื่อผ่านการตรวจ ให้พิมพ์เอกสารค าขอจดทะเบียนออกมา  
5) ผู้เป็นหุ้นสว่นลงลายมือชื่อ และประทับตราของห้างหุ้นส่วน 
6)  น าเอกสารไปยื่นขอจดทะเบยีนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 2-4 วัน     

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  

1) ค าขอจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วน (แบบหส. 1)  
2) แบบค ารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
3) รายการจดทะเบียน (แบบหส.2) /ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3  
4) วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)  
5) แบบสสช. 1 จ านวน 1 ฉบับ 
6) แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินก าหนด 
7) แผนท่ีแสดงที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
8) ส าเนาหลักฐานการรับช าระเงินลงหุ้นท่ีห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
9) กรณีมีผู้เป็นหุ้นสว่นซึ่งเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้นให้ส่งเอกสารหลักฐานท่ี

ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นสว่นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบ 
10) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
11) ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
12) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบยีนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่น

ด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย) 

http://www.dbd.go.th/
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คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

เอกสารที่จะได้รับภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

1) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน เอกสารที่ต้องขอคัดส าเนาภายหลังการจดทะเบียนจดัต้ังห้างหุ้นส่วน 
2) หนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วน  
3) ส าเนาตรายางเอกสารที่จะได้รับเมื่อยื่นเรื่องขอท าบัตรและจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรเขตที่ห้างหุ้นส่วนต้ังอยู ่
4) บัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร  
5) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ภพ. 01 
 
สถานที่จดทะเบียน  

กรุงเทพฯ  ➢   ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 1-7 และ ส่วนจดทะเบียนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ต่างจังหวัด ➢   ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 

 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน   

• การจดทะเบียนห้างหุ้นสว่น คิดตามทุนที่ก าหนดไว้ แสนละ 100 บาท เศษของ 100,000 บาท ใหค้ิดเป็น 100,000 บาท 
ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ ากว่า 1,000 บาท และ ไม่ให้เกิน 5,000 บาท 

• หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท 

• ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท 

• กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารค าขอจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับ 
การจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคลและหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

  ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบหส. 1)  
 แบบค ารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

 รายการจดทะเบียน (แบบหส. 2) /ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3  
 วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)  
 แบบสสช. 1 จ านวน 1 ฉบับ 

 แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินก าหนด 

 แผนที่แสดงที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

 ส าเนาหลักฐานการรับช าระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

 กรณีมีผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น  
ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มี
สัญชาติไทยแต่ละรายประกอบ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

 ส าเนาหลักฐานการเปน็ผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  

สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย) 
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การจดทะเบยีนบรษิทั  
ขั้นตอนในการจดทะเบียน 

1)  จองชื่อบริษัทที่ www.dbd.go.th คลิกที่เมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล และ
ด าเนินการจองชื่อ ในกระบวนการนี้ นายทะเบียนจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที  
ในการตรวจสอบ  

2)  จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและบริษัท โดยคลิกที่เมนู จดบริคณห์สนธิและ
บริษัทในวันเดียว และกรอกแบบฟอร์ม 
2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
2.2) ข้อมูลกรรมการบริษัท  
2.3) ข้อมูลผู้ก่อการ จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 12 ปี ขึ้นไป และต้อง

จองซ้ือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น  
2.4) ทุนจดทะเบียน เป็นการจ ากัดความรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น ใน

ส่วนของทุนจดทะเบียน จะมีส่วนที่กรอกเพิ่มเรียกว่า เงินช าระค่าหุ้น ตามกฏหมาย
ก าหนดให้ช าระอย่างน้อย 25%  

2.5) รายละเอียดที่ตั้งส านักงานใหญ่ หากไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เอง ต้องมีหนังสือยินยอม
ให้ใช้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

2.6) พยาน 2 คน โดยกรอก ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู่ อาชีพ 
2.7) ข้อมูลผู้สอบบัญชี โดยกรอกช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน 
2.8) อ านาจกรรมการ ระบุจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงช่ือแทนบริษัท และระบุว่าต้องมี

ตราประทับหรือไม่ ถ้าเลือกต้องมีตราประทับก็จะต้องจัดท าตรายางด้วย 
2.9) วัตถุประสงค์เริ่มแรก เป็นการบอกขอบเขตการประกอบกิจการของบริษัท ซ่ึงสามารถ

บอกได้กว้าง ๆ เพื่อความคล่องตัวในการท าธุรกรรม ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาจดทะเบียน
เพิ่มเติม แต่จะมีผลเสียคือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีอ านาจท าธุรกรรมกว้างเกินไป และ
ไม่ใช่สิ่งที่ถนัด ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ อีกวิธีหนึ่งคือ ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้จ ากัดเท่าที่จ าเป็น และหากจะประกอบกิจการอ่ืนก็สามารถจดทะเบียน
เพิ่มเติมได้  

3)  รอให้นายทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน  
4) พิมพ์เอกสารที่จดทะเบียนออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบอ่ืน  ๆ   

4.1) เอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาหลังผ่านการตรวจสอบ ให้บุคคลที่มีช่ือในแต่ละหน้าลงนาม ถ้าก าหนด
ว่าต้องใช้ตราประทับ ก็ต้องเตรียมตราประทับด้วย  

4.2) แบบจองช่ือนิติบุคคล ที่จองไว้ในข้อ 1) 
4.3) ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ร่วมก่อการและกรรมการทุกคน และลงนามรับรองเอกสาร  
4.4) หลักฐานการช าระค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน โดยจะต้องลงวันที่เป็นวันเดียวกับวันที่ในใบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท 
4.5) แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป  
4.6) ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน  

5) ยื่นค าขอด้วยตนเองที่ส านักงานใกล้บ้าน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 3-4 วัน  

 

1) จองชือ่บรษิทั ที่ 
www.dbd.go.th

2) จดทะเบยีนหนงัสอื
บริคณหส์นธิ

และบรษิทั ทางออนไลน์

3) รอให้นายทะเบยีนตรวจสอบ 

4) พิมพ์เอกสารทีจ่ดทะเบยีน
ออนไลน ์

และเตรยีมเอกสารประกอบอืน่  ๆ  

5) ยื่นค าขอดว้ยตนเอง
ที่ส านกังานใกลบ้า้น
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สถานที่จดทะเบียน 

กรุงเทพฯ   ➢   ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ต่างจังหวัด ➢  ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

• การจดทะเบียนจดัต้ังบริษัท คิดตามทุนที่ก าหนดไว้ แสนละ 500 บาท เศษของ 100,000 บาท ใหค้ิดเป็น 100,000 บาท 
ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้เกิน 250,000 บาท 

• หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 

• ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 

• รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการจดทะเบยีนบริษทั 
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  เอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาหลังผ่านการตรวจสอบ ให้บุคคลที่ 

มีชื่อในแต่ละหน้าลงนาม ถ้าก าหนดว่าต้องใช้ตราประทับ ก็ต้องเตรียมตราประทับด้วย  
 

  แบบจองชื่อนิติบุคคล ที่จองไว้ในข้อ 1) 
 

  ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ร่วมก่อการและกรรมการทุกคน และลงนาม
รับรองเอกสาร 

 

  หลักฐานการช าระค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน โดยจะต้องลงวันที่เป็นวันเดียวกับวันที่ใน 
ใบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท 

 

  แผนที่แสดงที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป  
 

  ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน   
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การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปญัญา 
ผู้ประกอบการควรค านึงถึงการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตรที่คุ้มครองกลไกของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรการออกแบบที่ช่วยคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์  
การจดทะเบียนจะช่วยคุ้มครองและป้องกันการลอกเลียนแบบ ท าให้ธุรกิจรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไดใ้น
ระยะยาว โดยการจดทะเบียนแต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างออกไป ดังต่อไปน้ี 

รายละเอยีด เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ อนสุทิธบิตัร สทิธบิตัรการ
ออกแบบผลติภณัฑ ์

ความคุม้ครอง 
สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวที่จะใช้
เครื่องหมายการค้าส าหรับ
สินค้าที่จดทะเบียนแลว้  

เป็นสิทธิบัตรคุ้มครองโครงสร้างกลไกของ 
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต  
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

เป็นสิทธิบัตร
คุ้มครองรูปร่าง 
รูปทรง ลวดลาย สี 
ของผลิตภัณฑ์ 

ลกัษณะ  

เครื่องหมายที่ใช้ก ากับสินค้า 
เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายนั้นเป็นของผู้ใด 
แตกต่างกับสินค้าของผู้อื่น
อย่างไร เครื่องหมายการค้า
อาจจะเป็น ภาพ ค า ตัวอักษร 
ลายมือชื่อหรือตัวเลข 

• ประดิษฐ์ขึ้นใหม ่
• ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
• สามารถประยุกต์ใช้
ทางอุตสาหกรรม 

• ประดิษฐ์ขึ้นใหม ่
• ใช้เทคโนโลยีไม่
สูงมากนัก 
• สามารถ
ประยุกต์ใช้ทาง
อุตสาหกรรม 

• เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื่อ
อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรม 

อายคุุม้ครอง 

10 ปี และต่ออายุได้ทุก ๆ 
10 ปี โดยไม่จ ากัด แต่จะต้อง
ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 
ภายใน 90 วัน 

20 ป ี
6 ปี (ต่ออายุได้ 2 
ครั้ง ครั้งละ 2 ปี 
รวมเป็น 10 ป ี

10 ป ี

ประมาณการ
คา่ธรรมเนยีม
ตลอดอายกุาร
คุม้ครอง 

1,800 บาท/สินค้าหรือ
บริการ 140,000 บาท 17,000 บาท 7,500 บาท 

การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้   

 

เครือ่งหมายการคา้ม ี4 ประเภทดงันี ้
1. เครื่องหมายการคา้ (Trademark) คือ เครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้า เช่น เครื่องหมายของผงซักฟอก 
สายการบิน บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

 
 

 

2. เครื่องหมายรบัรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่
เจ้าของใช้เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น 
เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า ฮาลาล (Halal) 

3. เครื่องหมายบรกิาร (Service Mark) คือ เคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้กับบริการ เคร่ืองหมายของธนาคาร โรงแรม 
เป็นต้น 

4. เครื่องหมายรว่ม (Collective Mark) คือ เคร่ืองหมายการค้า
หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
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ขั้นตอนในการจดทะเบียน 
1)  ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกับบุคคลอื่นหรือไม่ 
2)  ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายโดยใช้แบบ ก.01 และแนบหลักฐานประกอบ 

ค าขอจดทะเบียน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ อย่างละ  
1,000 บาท  

3)  เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกับของผู้อื่น
หรือไม่ ใช้เวลาประมาณ 11 เดือน ผลการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น  
อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
3.1)  รับจดทะเบียน: นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าน้ันในหนังสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 
3.2) ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน  เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ขอจดสามารถยื่น

อุทธรณ์ได้นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
4) ประกาศโฆษณา หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้า

สามารถจดทะเบียนได้ นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค าขอจดเป็นเวลา  
60 วัน ในหนังสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่
ต้องการคัดค้าน 

5) การรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนช าระ
ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยให้
ช าระค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการละ 600 บาท  

6) ภายหลังช าระค่าธรรมเนียม เจ้าของเครื่องหมายจะได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน และเป็นผู้มี สิทธิแต่เพียง 
ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า รวมทั้งสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสี ยหายจาก
บุคคลที่ละเมิดสิทธิได้อีกด้วย 

เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครองสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุการคุ้มครองได้
คราวละสิบปี ในกรณีที่ประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียน ให้ยื่นค าขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในสามเดือนก่อนวันสิ้น
อายุ หรือภายในหกเดือนนับต้ังแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน 

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน 

1) ต้นฉบับค าขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) 
2) ภาพเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5 X 5 เซนติเมตร จ านวน 1 รูป กรณีภาพเครื่องหมายเกินขนาดที่ก าหนด

ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มในส่วนที่เกิน เซนติเมตรละ 200 บาท 
3) บัตรประจ าตัวของเจ้าของเครื่องหมาย 

3.1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวอื่น  ๆ  พร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

3.2) กรณีนิติบุคคล ให้ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
จ านวน 1 ฉบับ  

 

1) ตรวจสอบเครือ่งหมาย (1 วัน)

2) ยื่นค าขอจดทะเบยีน (1 วัน)

3) เจ้าหนา้ทีพ่จิารณา                      
และตรวจสอบค าขอ 

(ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 11 เดือน)

4) ประกาศโฆษณา (60 วัน)

5) ออกค าสัง่ใหช้ าระ
ค่าธรรมเนยีม

6) ช าระคา่ธรรมเนยีม และรบั
หนังสอืส าคญั (1 วัน)
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
1) การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายในระบบ ชัว่โมงละ 200 บาท  
2) ค าขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย สินค้าหรือบริการละ 1,000 บาท (5 อย่างขึ้นไป 9,000 บาท) 
3) การจดทะเบียนเครื่องหมาย สินคา้หรือบริการละ 600 บาท (5 อย่างขึ้นไป 5,400 บาท) 
4)  ค่าธรรมเนยีมการต่ออายุการจดทะเบียน สินค้าหรือบริการละ 2,000 บาท  (5 อย่างขึ้นไป 18,000 บาท) 

 
สถานที่ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าและสถานที่จดทะเบียน 
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเครื่องหมายและยื่นค าขอได้ที่ กลุ่มบริการตรวจรับค าขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ 
www.ipthailand.go.th 
  



บทที ่3 กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ 

 

41 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้   
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 

  เอกสารต้นฉบับค าขอจดทะเบียน แบบ ก. 01 
 

 ภาพเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5 X 5 เซนติเมตร จ านวน 1 รูป กรณีภาพเครื่องหมาย
เกินขนาดที่ก าหนดต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มในส่วนที่เกิน เซนติเมตรละ 200 บาท 

 

 บัตรประจ าตัวของเจ้าของเครื่องหมาย 
กรณีบุคคลธรรมดา  

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวอื่น ๆ  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ฉบับ 

กรณีนิติบุคคล  

  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องให้
ครบถ้วน จ านวน 1 ฉบับ  
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สิทธบิตัรการประดษิฐ์ 
ขั้นตอนการจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 3-7 ปี 
 
ค่าธรรมเนียม 
1) ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  500 บาท 
2) การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร  250 บาท  
3) ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ ์ 250 บาท 
4) รับจดทะเบยีนและออกสิทธิบัตร  500 บาท 
5) ค่าธรรมเนียมรายปีรวม ต้ังแต่ปีที่ 5-20    140,000 บาท   
(ช าระทั้งหมดในการช าระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรกหรือแบ่งจ่ายแต่ละปีก็ได้)  

1) จัดเตรยีมค าขอ (1 วัน)

2) ยื่นค าขอ (1 วัน)

3) เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเบือ้งตน้
(10 เดือน)

4) ออกค าสัง่ใหช้ าระ
ค่าธรรมเนยีมประกาศ

5) ประกาศโฆษณา (90 วัน)

6) เจ้าหนา้ทีต่รวจคน้เอกสารและ
ตรวจสอบการออกแบบ

(ภายใน 6 เดือน)

7) ช าระคา่ธรรมเนยีมออกสทิธบิตัร

8) ออกสิทธบิตัร
(ภายใน 15 วันหลงัจากช าระ)

1.1) แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ทีม่ีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
1.3) ข้อถือสิทธ ิ
1.4) บทสรุปการประดิษฐ ์
1.5) รูปเขียน (ถ้ามี) 

 

ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน 90 วัน หลังจากได้รับแจ้งให้แก้ไข 

ช าระค่าธรรมเนียม 250 บาท 

ช าระค่าธรรมเนียม 500 บาท 

ยื่นได้ที่  ✓ ยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ✓ ระบบ e-filling 
 ✓ ยื่นทางไปรษณีย์ไทย 
และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอรับ 250 บาท 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการจดสทิธิบัตรการประดษิฐ ์
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
 

  รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

  ข้อถือสิทธ ิ
 

  บทสรุปการประดิษฐ์ 
 

  รูปเขียน (ถ้ามี) 
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อนสุทิธบิตัร 
ขั้นตอนการจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 1-2 ปี 

   
ค่าธรรมเนียม 

1) ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท 
2) รับจดทะเบยีนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 บาท 
3) ค่าธรรมเนียมรายปีรวม ต้ังแต่ปีที่ 5-6     2,000 บาท  

(ช าระทั้งหมดในการช าระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรกหรือแบ่งจ่ายแต่ละปีก็ได้) 
4) ค่าธรรมเนียมรายป ีต่ออายุครั้งที่ 1  6,000 บาท 
5) ค่าธรรมเนียมรายป ีต่ออายุครั้งที่ 2 9,000 บาท  
 
สถานที่จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ เลขที่ 563   ถ.สนามบินน้ า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้บ้าน  

ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน 90 วัน หลังจากได้รับแจ้งให้แก้ไข 

ช าระค่าธรรมเนียม 500 บาท 

1) จัดเตรยีมค าขอ (1 วัน)

2) ยื่นค าขอ (1 วัน)

3) เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเบือ้งตน้
(6.5 เดือน)

4) ช าระคา่ธรรมเนยีม
ออกอนสุทิธบิตัร / ประกาศ

5) ออกอนสุทิธบิตัร / ประกาศ
โฆษณา (90 วัน)

1.1) แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ทีม่ีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
1.3) ข้อถือสิทธ ิ
1.4) บทสรุปการประดิษฐ ์
1.5) รูปเขียน (ถ้ามี) 

 

ในระหว่างนี้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีสามารถยื่นขอให้ตรวจสอบได้ ถ้าอนุสิทธิบัตร
ถูกต้องก็จะมีการคงไว้ แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการอุทธรณ์และเพิกถอนต่อไป 

ยื่นได้ที ่ ✓ ยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ✓ ระบบ e-filling 
 ✓ ยื่นทางไปรษณีย์ไทย 
และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอรับ 250 บาท 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการจดอนสุทิธิบัตร 
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
 

  รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

  ข้อถือสิทธ ิ
 

  บทสรุปการประดิษฐ์ 
 

 รูปเขียน (ถ้ามี)  
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สิทธบิตัรออกแบบผลติภณัฑ์ 
ขั้นตอนการจดทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 2-3 ปี 
 
ค่าธรรมเนียม 

1) ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  250 บาท 
2) การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร  250 บาท  
3) รับจดทะเบยีนและออกสิทธิบัตร  500 บาท 
4) ค่าธรรมเนียมรายปีรวม ต้ังแต่ปีที่ 5-10     7,500 บาท  
(ช าระทั้งหมดในการช าระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรกหรือแบ่งจ่ายแต่ละปีก็ได้)  

1.1) แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2) ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์  
1.3) ข้อถือสิทธ ิ
1.4) บทสรุปการประดิษฐ ์
1.5) รูปเขียน (ถ้ามี) 

 

ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน 90 วัน หลังจากได้รับแจ้งให้แก้ไข 

ช าระค่าธรรมเนียม 250 บาท 

ช าระค่าธรรมเนียม 500 บาท 

1) จัดเตรยีมค าขอ (1 วัน)

2) ยื่นค าขอ (1 วัน)

3) เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเบือ้งตน้
(5 เดือน)

4) ออกค าสัง่ใหช้ าระ
ค่าธรรมเนยีมประกาศ

5) ประกาศโฆษณา (90 วัน)

6) เจ้าหนา้ทีต่รวจคน้เอกสารและ
ตรวจสอบการออกแบบ

(ภายใน 6 เดือน)

7) ช าระคา่ธรรมเนยีมออกสทิธบิตัร

8) ออกสิทธบิตัร
(ภายใน 15 วันหลงัจากช าระ)

ยื่นได้ที ่ ✓ ยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ✓ ระบบ e-filling 
 ✓ ยื่นทางไปรษณีย์ไทย 
และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอรับ 250 บาท 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการจดสทิธิบัตรออกแบบผลติภัณฑ ์
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
 

  ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ 
 

  ข้อถือสิทธ ิ
 

  บทสรุปการประดิษฐ์ 
 

  รูปเขียน (ถ้ามี)  
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การขออนุญาตจัดตัง้โรงงาน 
ผู้ประกอบการที่ต้องการต้ังโรงงาน จ าเป็นท่ีจะต้องทราบว่าโรงงานที่ต้องการจะต้ังเป็นโรงงานประเภทใด เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย พรบ.โรงงาน โรงงานม ี3 จ าพวก ดงันี ้
 

รายละเอยีด โรงงานจ าพวกที ่1 โรงงานจ าพวกที ่2 โรงงานจ าพวกที ่3 

ลกัษณะโรงงาน 

• ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 
20 แรงม้า หรือมี
คนงาน 7-20 คน 

• ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
 

• ใช้เครื่องจักรเกิน  
20 แรงม้า แต่ไม่เกิน  
50 แรงม้า หรอืมีคนงาน 
20-50 คน 

• ก่อปัญหามลพิษหรือเหตุ
เดือดร้อนร าคาญเล็กน้อย
แก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก 

• ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือ 
มีคนงาน 50 คน ขึ้นไป  

• อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษ หรือ 
เหตุเดือดร้อน ร าคาญ หรือ 
เหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอยา่ง
ใกล้ชิด 

• โรงงานจ าพวกที่ 1 หรือ 2 ที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ 

คา่ธรรมเนยีมรายป ี ไม่ม ี มี มี และเสยีค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ 

การขอใบอนญุาต ไม่ต้องขออนุญาต 
ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้อง
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อนการด าเนินงาน 

ต้องขอใบอนุญาต และต้องแจ้งขอ
ประกอบกิจการก่อนการด าเนินงาน 

สถานทีห่้ามตัง้
โรงงาน 

ห้ามต้ังโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรร อาคารชุด และบ้านเพื่ออาศยั 

ห้ามต้ังโรงงานภายในระยะ 50 เมตรจากเขตติดต่อ 
สาธารณสถานได้แก่ โรงเรียน วัด โรงพยาบาล 
โบราณสถาน แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ข้อ 1) 

ห้ามต้ังโรงงานในระยะ 100 เมตร จาก
เขตติดต่อสาธารณสถาน และต้องอยู่ใน
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
มีบริเวณเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อ
บุคคล หรือทรัพยส์ินของผู้อื่น 

 
การขออนุญาต สามารถแบ่งตามท าเลที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมได้ดังนี้  
 
1) โรงงานที่จะต้ังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในกรณีที่ โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท:์ 0-2253-0561 โทรสาร: 0-2253-4086 http://www.ieat.go.th 
 

2) โรงงานที่จะต้ังในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นค าขอใด  ๆ  แต่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีตามอัตราค่าธรรมเนียมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

 
3) โรงงานที่จะตั้งในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรม หรือพื้นท่ีเอกเทศ   

 
3.1) โรงงานจ าพวกที่ 1 ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้งเรื่องที่ต้ังโรงงาน 

ลักษณะอาคาร เครื่องจักร การควบคุมการปล่อยของเสีย  

http://www.ieat.go.th/
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3.2) โรงงานจ าพวกที่ 2 ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการด าเนินงาน จะได้รับ 
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และต้องช าระค่าธรรมเนียมทุกปี  โดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
o ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ขออนญุาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ต้ังส านักงาน

วัตถุประสงค์นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
o แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน และใบอนุญาตก่อสร้าง 

 
3.3) โรงงานจ าพวกที่ 3  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีมลภาวะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะ

ประกอบกิจการโรงงานได้ โดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
o ค าขอ ร.ง.3 กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ชุด ต่างจังหวัด จ านวน 3 ชุด 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจส าเนาบัตรประจ าตัวหรือ

ส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผู้ลงนาม (ต้องเป็นส าเนาที่ไม่เกิน 3 เดือน และ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทการประกอบกิจการโรงงาน) 

o หนังสือมอบอ านาจ 
o แบบแปลนอาคารโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร) 
o แบบแปลนแสดงต าแหน่งที่ต้ังเครื่องจักรและรายการเครื่องจักร (วศิวกรลงนามรับรองเอกสาร) 
o แบบแปลนระบบควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (วศิวกรลงนามรับรองเอกสาร) 
o ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีท่ียังไมได้ก่อสร้างอาคาร) 
o หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือที่ดิน (กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่หรือที่ดิน) 
o แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน (วศิวกรลงนามรับรองเอกสาร) 
o สถานที่ต้ังโรงงานจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง 
o แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณีที่มี BOILER) 
o เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

 
สถานที่แจ้งประกอบกิจการและขอใบอนุญาต 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เลขที่ 75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0-2202-4000 โทรสาร.0-2245-8000 
กรณีต่างจังหวัด ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการขออนญุาตประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 2 
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 

  ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ที่ตั้งส านักงานวัตถุประสงค์นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

 

  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน และใบอนุญาตก่อสร้าง  



บทที ่3 กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ 

 

51 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการขออนญุาตประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ 3 
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

  ค าขอ ร.ง.3 กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ชุด ต่างจังหวัด จ านวน 3 ชุด 

  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงรายชื่อกรรมการผูม้ีอ านาจ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ลงนาม 

  หนังสือมอบอ านาจ 

  แบบแปลนอาคารโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร) 

  แบบแปลนแสดงต าแหน่งที่ต้ังเครื่องจักรและรายการเครื่องจักร (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร) 

  แบบแปลนระบบควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร) 

  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีที่ยังไมได้ก่อสร้างอาคาร) 

  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือที่ดิน  
(กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่หรือที่ดิน) 

  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน  
(วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร) 

  สถานที่ตั้งโรงงานจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง 

  แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณีที่มี BOILER) 

  เอกสารอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 
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การน าเข้าและส่งออก 
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการน าเข้าและ
ส่งออกก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีค าแนะน าการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนในการน าเข้าและส่งออกสินค้า  
ดังนี ้
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บตัรประจ าตวัผูส้ง่ออก - น าเขา้สนิคา้  
บัตรประจ าตัวผู้ส่งออก - น าเข้าสินค้าจะท าให้ผู้ประกอบการสะดวกในการติดต่อราชการกับกรมการค้าต่างประเทศ 
รวมทั้งการขอหนังสือรับรองและใบอนุญาตในการส่งออก-น าเข้าสินค้า เป็นต้น โดยกรมการค้าต่างประเทศจะออก 
บัตรประจ าตัวในนามของนิติบุคคลให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ถือ
บัตรประจ าตัวผู้ส่งออก - น าเข้าสินค้า 

เอกสารที่ใช้ขอมีบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก - น าเข้าสินค้า 

1) ค าร้องขอมีบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก - น าเข้า (แบบ บก.1 ส าหรับสินค้าทั่วไป และแบบ บก.2 ส าหรับสนิค้าสิ่งทอ) 
2) ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01 หรือภ.พ.09) 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ติดต่อ: ส านักบริการการค้าต่างประเทศ โทรศัพท ์02 547 4837, 02 547 483 

Call Center 1385 Website: www.dft.go.th 

บตัรผา่นศลุกากร (Smart Card)  

เป็นบัตรที่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกจะต้องมีไว้เปรยีบเสมือนบัตรประชาชน โดยบัตรนี้จะบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ 
ผู้ถือบัตร เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบรายละเอยีดต่าง ๆ ซึ่งบัตร Smart Card มีทั้งหมด 7 แบบ ดังนี ้

 

สถานที่ท าบัตร: บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนเิคชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและน าเข้า กรมศุลกากร หรือ
ท าทางไปรษณีย์ โดยยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบผ่านส านักงานศุลกากรภูมิภาคหรือด่านศุลกากร

ติดต่อ: กรมศุลกากร โทรศัพท์ 02 249 0431-40 Call Center 1164 Website www.customs.go.th

 

 

ประเภทบตัร เงือ่นไขบตัร เอกสารทีใ่ช ้
ในการยืน่ค ารอ้ง 

1.บตัรทอง เจ้าของหรือผู้จัดการบัตรกิจการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากร
ให้เป็นผู้ประกอบการระดับบัตรทอง กศก. 1 ก. 

2.บตัรสเีหลอืง เจ้าของหรือผู้จัดการบริษัท ห้างร้านฯ ท่ีน าเข้าและส่งออก กศก. 1 ข. 
3.บตัรสเีขยีว ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของ หรือผู้จัดการบริษัท ห้างร้านฯ กศก. 1 ค. 

4.บตัรสเีงนิ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นตัวแทนออกของ
รับอนุญาต กศก. 1 ง. 

5.บตัรสชีมพ ู บุคคลที่ท าหน้าที่ฝ่ายพธิีการศุลกากร เช่น บริษัท Shipping  กศก. 1 จ. 

6.บตัรสฟี้า บุคคลที่มคีวามช านาญด้านการส่งออกและน าเข้า มีประสบการณ์เป็น 
Shipping อย่างน้อย 5 ปี และผ่านการรับรองจากกรมศุลกากร กศก. 1 ฉ. 

7.บตัรสสีม้ 
ผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้ท าบัตรเจ้าของ หรือ ผู้จัดการระดับ
บัตรทอง บัตรผู้รับมอบอ านาจ บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต บัตร
ผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผูช้ านาญการศุลกากร 

กศก. 1 ช 
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การผา่นพธิกีารศลุกากร 

เอกสารที่ใช้ในการขนสินค้า 

1.  ประเภทใบขนสนิคา้ขาเขา้ เป็นเอกสารที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากร โดยแบ่งออกเป็น  
9 ประเภท ตามลักษณะการน าเขา้ ดังนี้ 
1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ส าหรับ  

การน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทท่ีกรมศุลกากรมิได้ก าหนดให้ใช้ใบขนสินค้าประเภทอ่ืน 
2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ส าหรับ

การน าเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรก าหนดส าหรับของที่น าเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น 
การน าเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต 

3) แบบ กศก. 103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติ
พิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

4)  แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้า
ชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

5)  แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย- มาเลเซีย ใช้ส าหรบัการน าเข้า
สินค้าในเขตพื้นท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซยี

6)  แบบใบแนบ 9 ใบขนสนิคา้ถา่ยล า ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าถ่ายล า 
7)  แบบที ่448 ใบขนสนิคา้ผา่นแดน ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน 
8)  ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้า หรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน ารถยนต์และ

จักรยานยนต์เข้ามาในประเทศ หรือส่งออกชั่วคราว 
9)  ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬา 

เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
 

2.  ประเภทใบขนสนิคา้ขาออก เป็นเอกสารที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากร แบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้
1)  แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปน้ี

- การส่งออกสินค้าท่ัวไป 
- การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
- การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
- การส่งออกสินค้าจากคลังสินคา้ทัณฑ์บน 

- การส่งออกสินค้าท่ีขอชดเชยคา่ภาษีอากร 
- การส่งออกสินค้าท่ีขอคืนอากรตามมาตร19 ทวิ 
- การส่งออกสินค้าท่ีต้องการใบสุทธิน ากลับ 
- การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)

2)  แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการ
ใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 

3)  แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใชส้ าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราว
ในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 

4)  ใบขนสนิคา้พเิศษส าหรบัรถยนต ์และจกัรยานยนต์น าเข้า หรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์ และ
จักรยานยนต์ชั่วคราว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าและส่งออกสินค้า 

  
 
1) ผู้น าเข้า-ผู้ส่งออกบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเคาน์เตอร์

บริการ และให้ส่งเฉพาะข้อมูลใบขนสินค้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  
2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าที่ส่งเข้ามา ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้ง

กลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง  
3) กรมศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก พร้อมจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการ

เป็น 2 ประเภท แล้วแจ้งกลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทนเพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 
- ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนสามารถน าใบขนสินค้า 

ขาเข้าไปช าระค่าภาษีอากร  และรับการตรวจปล่อยสินค้าได้ 
- ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้น าเข้าหรือตัวแทน

ต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่น าของเข้า หรือส่งออก 
4) ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้

ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย และจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้อง 

พิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
กรมศุลกากรได้ปรับปรุงพิธีการศุลกากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) เพื่อลดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่ม 
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนที่ฝ่ายทะเบียน  และสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐาน 
พิธีการ และราคา หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานศุลกากร ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัติสามารถด าเนินการในเรื่อง  
สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากร รวมถึงการชดเชยค่าภาษีอากรได้ทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านพิธีการใด ๆ  
 
ติดต่อ กรมศุลกากร โทรศัพท์ 02 249 0431-40 Call Center 1164 Website: www.customs.go.th
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วิธีการช าระเงินระหว่างประเทศ 
1) ช าระล่วงหน้าด้วยเงินสด (Advanced Cash Payment) คือ การที่ผู้ซื้อช าระค่าสินค้าแก่ผู้ขายด้วยเงินสดก่อน 

การส่งมอบสินค้า 
2) การเปิดบัญชี (Open Account) คือ การช าระโดยเปิดบัญชีขายเชื่อ โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายสินค้ากันโดยตรง 

แต่ผู้ขายจะส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อก่อน เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วจึงไปติดต่อธนาคารเพื่อโอนเงินค่าสินค้าตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด 

3) ตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อช าระเงิน (Bill of Collection) คือ การช าระเงินโดยเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร แบ่งได้ดังนี้ 
-  D/P (Document Against Payment) คือ การที่ผู้ขายส่งเอกสารการเก็บเงินไปยังผู้ซื้อ โดยผ่านธนาคารที่เป็น

ตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนที่จะส่งมอบสินค้า 
-  D/A (Document Against Acceptance) คือ การที่ผู้ขายส่งเอกสารการเก็บเงินไปยังผู้ซื้อ โดยผ่านธนาคารที่

เป็นตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อน าสินค้าไป แล้วจะจ่ายเงินตามวันที่ตกลง ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่า เป็นการจ่ายแบบ 
Credit 

4) เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit (L/C)) เป็นการช าระค่าสินค้าผ่านธนาคารซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีหลักประกันว่าผู้ขายจะได้รับเงินคา่สินค้าเมื่อได้มอบสินคา้ลงเรือ และผู้ซื้อจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงิน
แล้ว โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อขอเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่
จะต้องช าระค่าสินค้าแก่ธนาคารของผู้ขายเมื่อได้รับเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C 

อย่างไรก็ตาม ในการน าเข้าและส่งออกผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องศึกษาศักยภาพของตลาด และศึกษาถึง  
ความเป็นไปได้และช่องทางในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างรอบคอบ รวมถึงสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ใน 
การน าเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
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ภาษ ี
การเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนนั้น นอกจากจะต้องท างบการเงินส่ง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะต้องน าส่งภาษีเงินได้ให้กรมสรรมพากร ตาม
แบบฟอร์ม ภงด. 50 ภายใน 150 วัน นับต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด และในกรณีที่ กิจการมีรายได้มากกว่า  
1.8 ล้านบาทควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.rd.go.th/publish/681.0.html 

ตามประมวลรัษฎากร ให้อ านาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภทใหญ่  ๆ  ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ภาษีอากรแต่ละประเภทมีลักษณะและวิธีการจัดเก็บ
ที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 

ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคล
ทั่ว ไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิ เศษ ตามที่
กฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคณะบุคคล 
ต้องเสียภาษีประเภทนี้ โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่
เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องน าไปแสดงรายการ
ตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่ก าหนดภายในเดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ส าหรับผู้มีเงินได้บางกรณี
กฎหมายยังก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี  
ส าหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อบรรเทา
ภาระภาษีที่ ต้องช าระและเ งินได้บางกรณี กฎหมาย
ก าหนดให้ ผู้จ่ายท าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่
จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยช าระภาษีขณะที่มีเงินได้
เกิดข้ึนอีกด้วย  
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้  

1)   บคุคลธรรมดา  
2)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี  
4)   กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

อัตราภาษีส าหรับปี 2560 เป็นต้นไป 
บญัชอีตัราภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

ทีม่กีารปรบัปรงุใหม ่
เงนิไดส้ทุธ ิ อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 

1-300,000* 5 

300,001-500,000 10 

500,001-750,000 15 

750,001-1,000,000 20 

1,000,001-2,000,000 25 

2,000,001-5,000,000 30 

5,000,001 ขึน้ไป 35 
 
*  ทั้งนี้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้
สุทธิ  150,000 บาทแรก ยังคงสามารถใช้ ต่อไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 470) พ.ศ. 2551 
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การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แบบแสดงรายการที่ตอ้งยืน่ ก าหนดเวลายืน่
แบบฯ 

ชอ่งทางยืน่แบบฯ 

สนง.
สรรพากร www.rd.go.th 

ธนาคาร
พาณิชย์
ไทย ท้องที่ 

ไปรษณีย ์

ภ.ง.ด.94 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา
ครึ่งปี 

ก.ค. - ก.ย. 
ของปีนั้น ✓    

ภ.ง.ด.90 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา
ประจ าปีภาษ ี

ม.ค.- มี.ค. 
ของปีถัดไป ✓ ✓ ✓ ✓ 

ภ.ง.ด.91 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา
ประจ าปีภาษ ี

ม.ค.- มี.ค. 
ของปีถัดไป ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
ที่มา: ข่าวกรมสรรพากร เลขที่ข่าว ปชส. ๑๕/๒๕๕๙ วันที่ 20 เมษายน 2559 และ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551  
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ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่น  ๆ ที ่
ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
1)    บรษิทัหรอืห้างหุน้สว่นนติบิคุคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ได้แก่  

ก.   บริษัท จ ากัด  
ข.   บริษัทมหาชน จ ากัด  
ค.   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ง.   ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  

 
2)    บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย  

ก็ต่อเมื่อเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
ก.   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น เข้ามากระท ากิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก  

แห่งประมวลรัษฎากร)  
ข.   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระท ากิจการในที่อื่น  ๆ  รวมทั้งในประเทศไทย (มาตรา 66  

วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)  
ค.   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระท ากิจการอ่ืน  ๆ  รวมทั้งในประเทศไทยและกิจการที่กระท าน้ัน

เป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)  
ง.   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70)  
จ.   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรคสอง 

และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้จ าหน่ายเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนที่กันไว้จากก าไร หรือถือได้ว่าเป็น
เงินก าไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)  

ฉ.   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้เข้ามาท ากิจการในประเทศไทยโดยตรง หากแต่มีลูกจ้างหรือ
ผู้ท าการแทนหรือผู้ท าการติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลก าไรใน
ประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ) 

 
กล่าวคือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้นจะเสียภาษีไทยต่อเมื่อมีแหล่งเงินได้มาจากประเทศไทย โดย  
ไม่ค านึงถึงว่าจะเปิดกิจการในประเทศไทยหรือไม่ 
 
3)    กจิการซึง่ด าเนนิการเปน็ทางคา้ หรอืหาก าไร โดย  

ก.  รัฐบาลต่างประเทศ  
ข.  องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ  

ค.  นิติบุคคลอื่นที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ  
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4) กจิการรว่มคา้ (Joint Venture) ได้แก่ กิจการที่ด าเนินการร่วมกันในทางค้าหรือหาก าไร ระหว่างบุคคลดังต่อไปน้ี คือ  
ก.   บริษัทกับบริษัท  
ข.   บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
ค.   ห้างหุ้นส่วนนติิบคุคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ง.   บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา  
จ.   บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับคณะบคุคลที่มใิช่นิติบุคคล  
ฉ.   บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นสว่นสามัญ  
ช.   บริษัทและหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น  

 
5)   มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้  แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็น

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล  
 
6)   นติบิคุคลทีอ่ธบิดกี าหนดโดยอนมุัตริฐัมนตรแีละประกาศในราชกจิจานเุบกษา ให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ตามประมวลรัษฎากร 

 
ฐานภาษีในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค านวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการค านวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่ก าหนด ดังนั้น เงินได้ท่ีต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โดยทั่ วไปได้แก่ก าไรสุทธิที่ค านวณตามเง่ือนไขที่ก าหนด แต่ 
เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มีการบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล จากเงินได้หรือ 
ฐานภาษทีี่แตกต่างกัน ดังนี้  

1)   ก าไรสุทธ ิ 
2)   ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย  
3)   เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย  
4)   การจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย 

ทั้งนี ้การค านวณจะคิดแบบข้ันบันได คล้ายกับการค านวณภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ให้ค านวณภาษีในอัตรา ดังนี้ 
 

ก าไรสทุธ ิ อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 
ไมเ่กนิ 300,000 ยกเว้น 
เกนิ 300,000  

แตไ่มเ่กนิ 3,000,000 บาท 15 

เกนิ 3,000,000 บาทขึน้ไป 20 
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การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 บริษัท  
 ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  
 กิจการร่วมค้า  
 บริษัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที ่

ประกอบกิจการในประเทศไทย 
 นิติบุคคลอื่นที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 กิจการของรัฐบาลต่างประเทศ  
 องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ 
 บริษัทที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบการ

ขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย 
 มูลนิธิหรือสมาคมทีเ่ป็นนิติบุคคลซึ่งมีรายได้ 
 

 

 
ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/841.0.html   

ผูม้หีนา้ทีย่ืน่
แบบฯ 

แบบแสดงรายการ 
ทีต่อ้งยืน่ 

ก าหนดเวลายืน่
แบบฯ 

ชอ่งทางยืน่แบบฯ 

สนง.
สรรพากร www.rd.go.th 

ธนาคาร
พาณิชย์
ไทย ท้องที่ 

ไปรษณีย ์

 
 

ภ.ง.ด.51  
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ครึ่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชีแรก 

ภายใน 2 เดือน นับ
แต่วันสิ้นงวด 6 
เดือนแรกของรอบ
ระยะเวลาบัญช ี

✓ ✓ ✓  

 
 

ภ.ง.ด.50  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญช ี

ภายใน 150 วัน นับ
แต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญช ี

✓ ✓ ✓  

 ภ.ง.ด.52  
ภาษีเงินได้ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญช ี

ภายใน 150 วัน นับ
แต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญช ี

✓ ✓ ✓  

 ภ.ง.ด.55  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญช ี

ภายใน 150 วัน นับ
แต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญช ี

✓ ✓ ✓  
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ภาษมีลูคา่เพิม่ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ขายสินค้าในประเทศ การให้บริการในประเทศ และการน าเข้าสินค้า ผู้ประกอบการที่ขาย
สินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรอื
ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด  ๆ  หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาท
ต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยค านวณภาษีที่ต้องเสียจาก  
ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกให้น าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรมพากร แต่ถ้าได้ผลลัพธ์
เป็นลบสามารถน าไปขอคืนภาษีได้จากกรมสรรพากร ทั้งนี้หลักฐานการซื้อจะต้องเป็นใบก ากับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น และ
ต้องพิจารณาภาษีซื้อต้องห้ามประกอบด้วย ซึ่งภาษีซื้อต้องห้ามมีลักษณะคือ  

1) ไม่มีใบก ากับภาษี ใบก ากับภาษีสูญหาย ไม่อาจแสดงใบก ากับภาษีได้ว่ามีการช าระภาษีซื้อ หรือ มีแต่ไม่ถูกต้อง  
2) ใบก ากับภาษีอย่างย่อ  
3) ภาษีซื้อท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ  
4) ภาษีซื้อท่ีเกิดจากค่ารับรองหรือรายจ่ายท านองเดียวกัน  
5) ภาษีซื้อท่ีออกโดยผู้ไม่มีสิทธิในการออกใบก ากับภาษี  
6) และอื่น ๆ  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) 

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ผู้ประกอบการจด ทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม 

 ผู้ส่งเงินทั่วไป  
 ผู้รับโอนสิทธิในสินค้าหรือบริการ  

 ผู้ขายทอดตลาด  
 ส่วนราชการขายทรัพย์สินท่ีถูกยดึ 

  

ผูม้หีนา้ที่
ยืน่แบบฯ 

แบบแสดงรายการ 
ทีต่อ้งยืน่ ก าหนดเวลายืน่แบบฯ 

ชอ่งทางยืน่แบบฯ 

สนง.
สรรพากร www.rd.go.th 

ธนาคาร
พาณิชย์ไทย 
ท้องที ่

ไปรษณีย ์

 
 

ภ.พ.30  
(แบบแสดงรายการ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ต้ังแต่วันที่ 1-15 ของเดือน
ถัดไป ทุกเดือน ไมว่่าจะมี
รายรับหรือไม ่

✓ ✓   

 
 

ภ.พ.36  
(แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

กรณี  
ต้ังแต่ วันที่ 1-7  ของ เดือน
ถัดไปจากเดือนทีจ่่ายเงิน 
กรณี 
ใหยื่นภายใน 30 วัน  
นับแต่วันรับโอนสิทธ ิ
กรณีหรือ  
ใหย้ื่นแบบต้ังแต่วันที่ 1-7 ของ
เดือนถัดไปจากเดือนที่ขาย 

✓ ✓   
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ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่งซึ่งจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเฉพาะอย่าง ตาม 
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ คือแบบ ภ.ธ.40 ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษธีุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่จัดท ารายงาน
แสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษี และรายรับที่ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อ เสียภาษี โดยจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทุกเดือน 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

1) การธนาคาร 
2) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
3) การรับประกันชีวิต 
4) การรับจ าน า 
5) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยมืเงินค้ าประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ 

หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศดว้ยวธิีต่าง  ๆ  
6) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวธิีใดก็ตาม  

 
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 

กจิการ ฐานภาษ ี อตัราภาษี
รอ้ยละ 

กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์   
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ 
การประกอบกิจการเยี่ยง 
ธนาคารพาณิชย ์

-  ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือก าไรก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ  จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี้ใด  ๆ  

-  ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย
เงินตรา การออกต๋ัวเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ 

3.0 

กิจการรับประกันชีวิต ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 2.5 
กิจการโรงรับจ าน า -  ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 

-  เงิน ทรัพยส์ิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใด ๆ  อันมีมูลค่าท่ีได้รบั 
หรือพึงได้รับจากการขายของที่จ าน าหลุดเป็นสิทธ ิ

2.5 

การค้าอสังหาริมทรัพย ์ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  0.1 
การขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย ์

รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  0.1  
(ยกเว้น) 

การซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตจาก 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย ์

ก าไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  จากการขายคืนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถงึ 
ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือประโยชนใ์ด ๆ  ที่ได้จากหลักทรัพย ์

3.0 

ธุรกิจแฟ็กเตอริง ดอกเบี้ย สว่นลด ค่าธรรมเนยีม หรือค่าบริการ 3.0 
หมายเหตุ:   อัตราภาษีของการค้าอสังหาริมทรัพย์ให้ลดและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 ส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้กระท า
ภายในหนึ่งป ี
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วิธีการค านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 

น ารายรับที่มิได้หักรายจ่ายใด  ๆ  ที่ได้รับในเดือนภาษีมาค านวณภาษีในอัตราร้อยละ ตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนด
ผลลัพธ์ที่ค านวณได้จะเป็นภาษีต้องช าระ และจะต้องเสียภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของ 
อัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

แบบแสดง
รายการ 
ทีต่อ้งยืน่ 

ก าหนดเวลายืน่แบบฯ 

ชอ่งทางยืน่แบบฯ 

สนง.
สรรพากร www.rd.go.th 

ธนาคาร
พาณิชย์ไทย 
ท้องที่ 

ไปรษณีย ์

ภ.ธ.40 
(แบบแสดง
รายการภาษี
ธุรกิจเฉพาะ) 

ต้ังแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไป 
 
กรณีขายอสังหาริมทรพัย์เป็นทาง
การค้าหาก าไร  
ให้เสียภาษฯี ขณะทีจ่ดทะเบียนสิทธิ และ
นิติกรรมที่กรมท่ีดินโดยไมต้่องยื่นแบบ 
ภ.ธ.40 ที่กรมสรรพากรอีก 

✓ ✓   
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อากรแสตมป ์
อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระท า ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยที่ต้องซื้ออากรแสตมป์มาติดได้จากส านักงานสรรพากรท้องที่ สาขา โดยตัวอากรจะมีลายน้ า
บอกปีท่ีผลิต จึงควรซื้อมาติดโดยทันทีท่ีมีการท าสัญญาต่าง ๆ   
 
ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ เป็นผู้ที่กฎหมายก าหนดไว้ ตามบัญชีอากรแสตมป์ 28 ลักษณะแห่งตราสารสัญญา 
 
การยื่นแบบแสดงรายการเสียอากรแสตมป์ 

ตารางสรุปแบบแสดงรายการ 28 ลักษณะแห่งตราสารสัญญา กรณีท่ีต้องช าระเป็นตัวเงิน 

ล าดบั ลกัษณะแหง่ตราสาร แบบแสดง
รายการ 

1 ลักษณะตราสาร 1 เช่าที่ดิน โรงเรอืน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ อ.ส.4 
2 

 
ลักษณะตราสาร 2 โอนใบหุ้น ใบหุน้กู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึง่บริษัท สมาคม คณะบคุคลหรือ
องค์การใด ๆ เป็นผู้ออก 

อ.ส.4 

3 ลักษณะตราสาร 3 เช่าซื้อทรัพยส์ิน อ.ส.4 ข 
4 ลักษณะตราสาร 4 จ้างท าของ อ.ส.4 
5 ลักษณะตราสาร 5 กูย้ืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร อ.ส.4 ข 
6 ลักษณะตราสาร 6 กรมธรรม์ประกันภัย อ.ส.4 ข 
7 ลักษณะตราสาร 7 ใบมอบอ านาจ อ.ส.4 
8 ลักษณะตราสาร 8 ใบมอบฉันทะส าหรบัใหล้งมติในที่ประชุมของบริษัท อ.ส.4 
9 

 
ลักษณะตราสาร 9 
(1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารท านองเดียวกับท่ีใช้อย่างต๋ัวแลกเงิน 
(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารท านองเดียวกับท่ีใช้อย่างต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

อ.ส.4 ก 

10 ลักษณะตราสาร 10 บิลออฟเลดงิ (Bill of Lading) อ.ส.4 
11 

 
 

ลักษณะตราสาร 11 
(1) ใบหุ้น หรือ ใบหุ้นกู้ หรือ ใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบคุคล หรือองค์การใด ๆ  
(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย 

อ.ส.4 ก 
อ.ส.4 

12 ลักษณะตราสาร 12 เชค็ หรือหนงัสือค าสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเชค็ อ.ส.4 ก 
13 ลักษณะตราสาร 13 ใบรับฝากเงนิประเภทประจ าของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย อ.ส.4 ก 
14 ลักษณะตราสาร 14 เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) อ.ส.4 ข 
15 ลักษณะตราสาร 15 เชค็ส าหรับผู้เดินทาง อ.ส.4 ก 
16 ลักษณะตราสาร 16 ใบรับของ อ.ส.4 ข 
17 ลักษณะตราสาร 17 ค้ าประกัน อ.ส.4 ข 
18 ลักษณะตราสาร 18 จ าน า อ.ส.4 
19 ลักษณะตราสาร 19 ใบรับของคลังสินค้า อ.ส.4 
20 ลักษณะตราสาร 20 ค าสั่งให้ส่งมอบของ อ.ส.4 
21 ลักษณะตราสาร 21 ตัวแทน อ.ส.4 
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ล าดบั ลกัษณะแหง่ตราสาร 
แบบแสดง
รายการ 

22 ลักษณะตราสาร 22 ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อ.ส.4 
23 ลกษณะตราสาร 23 คู่ฉบับหรือคูฉ่ีกแหง่ตราสาร อ.ส.4 ข 
24 ลักษณะตราสาร 24 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจ ากัดท่ีส่งต่อนายทะเบียน อ.ส.4 
25 ลักษณะตราสาร 25 ข้อบังคับของบริษัทจ ากัดท่ีส่งต่อนายทะเบียน อ.ส.4 
26 ลักษณะตราสาร 26 ข้อบังคับใหมห่รอืส าเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัทจ ากัดซึ่ง

เปลี่ยนแปลงใหมท่ีส่่งต่อนายทะเบยีน 
อ.ส.4 

27 ลักษณะตราสาร 27 หนังสือสัญญาห้างหุน้ส่วน อ.ส.4 
28 ลักษณะตราสาร 28 

(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรฐับาล 
(ข) ใบรับส าหรับการโอนหรือก่อต้ังสิทธิใด ๆ เกีย่วกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้
ออกใบรับนัน้มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
** ช าระอากรแสตมป ์ณ หนว่ยงานทีจ่ดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
(ค) ใบรับส าหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะ
ยานพาหนะ ซึ่งมีการจดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ  

อ.ส.4 
อ.ส.4 
อ.ส.4 ข 
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ภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่า่ย  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีตรงที่ที่เรามีรายจ่าย ผู้ที่ต้องจ่ายคือผู้ที่ให้เงิน ซึ่งในทางกฎหมายได้
ก าหนดไว้ว่าเราสามารถยื่นจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย นี้ได้ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นับต้ังแต่เรามีรายจ่ายก้อนนั้นเข้ามา
พร้อมทั้งน าส่งภาษี แต่ถ้าหากว่าวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนั้นเป็นวันหยุดราชการ เราก็สามารถเลื่อนวันที่เราต้องจ่าย  
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกไปได้จนถึงวันแรกท่ีเปิดท าการหลังจากวันที่ 7 
 
ผู้ที่ต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

นั่นคือ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ที่เป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตามทางกฎหมาย
ได้ก าหนดไว้ว่าผู้ที่มีรายได้ในแต่ละครั้งนั้นถ้าไม่ถึง 1,000 บาท ก็ไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และก าหนดให้มีกรณีที่ต้องเสีย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและผู้ที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ดังนี ้
 
1. เงนิไดน้ัน้เปน็คา่นายหนา้ คา่แหง่กูด๊วลิล ์คา่ลขิสทิธิ์ 

ผู้ที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนและ
มูลนิธิหรือสมาคมที่ ไม่มีข้อยกเว้น ซึ่ งจะ มีการเสีย 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างกันออกไป คือร้อยละ 
3.0 และ 10.0 ตามล าดับ  

2. เงนิไดน้ัน้เปน็ดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้พนัธบตัร 
ดอกเบีย้หุน้กู ้ดอกเบีย้ตัว๋เงนิ พนัธบตัรหุน้กู ้  

ผู้ที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนไม่
รวมถึงธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนและมูลนิธิหรือ
สมาคมที่ไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งจะเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ที่แตกต่างกันออกไป คือ ร้อยละ 1.0 และ 10.0 ตามล าดับ 

3. เงนิไดน้ัน้เปน็คา่เชา่อาคารหรอืบา้น 

ผู้ที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่มีข้อยกเว้น และบุคคลธรรมดา ซึ่ง
จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างกันออกไป คือ  
ร้อยละ 5.0 10.0 และร้อยละ 5.0 ตามล าดับ  

4. เงนิไดน้ัน้เปน็คา่จา้งท าของ  

ผู้ที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และ
บุคคลธรรมดา ซึ่งจะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่
เท่ากัน คือร้อยละ 3.0 

5. เงนิไดน้ัน้เปน็คา่โฆษณา 

ผู้ ที่ ต้ อ ง เ สี ยภาษี หั ก  ณ ที่ จ่ ายคื อ  นิ ติบุ คคล  แล ะ 
บุคคลธรรมดา ซึ่งจะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่
เท่ากัน คือร้อยละ 2.0 

6. เงนิไดน้ัน้เปน็คา่ขนสง่  

ผู้ที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือ นิติบุคคล และบุคคล
ธรรมดา ซึ่งจะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 1.0  
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

 นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา 

ผูม้หีนา้ทีย่ืน่
แบบแสดง
รายการ 

แบบแสดง
รายการทีต่อ้งยืน่ 

ก าหนดเวลา 
ยืน่แบบฯ 

ชอ่งทางยืน่แบบฯ 

สนง.
สรรพากร www.rd.go.th 

ธนาคาร
พาณิชย์ไทย 
ท้องที่ 

ไปรษณีย ์

 ภ.ง.ด.53 ภายใน 7 วัน หลัง 
สิน้เดือน 

✓ ✓ ✓  

 ภ.ง.ด.3 ภายใน 7 วัน หลัง 
สิ้นเดือน 

✓ ✓ ✓  
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ภาษปีา้ย
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ  ด้วยตัวอักษร ภาพ บนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ด
ตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น 

ขั้นตอนในการขออนุญาตและติดต้ังป้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี 

ตามกฏหมายแล้วป้ายที่ต้องเสียภาษีคือป้ายใด ๆ ที่แสดงชื่อยี่ห้อที่ใช้ในการโฆษณาหรือหารายได้บนวัตถุต่าง ๆ แต่ว่า
กฏหมายยังมีข้อยกเว้นหลายข้อ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการติดป้ายแทนป้ายแบบปกติทั่วไปได้ โดยไม่ต้อง
เสียภาษีด้วยวิธีดังนี้ 

1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
3) ป้ายที่แสดงไวใ้นบริเวณงานที่จัดข้ึนเป็นครั้งคราว 
4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว ์
5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นท่ีรโหฐาน ทั้งนี้เพื่อ 

หารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย ์

6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

ตรวจสอบว่าป้ายของเรา 
ต้องเสียภาษีหรือไม ่
จากประเภทของป้าย 
ที่ต้องเสียภาษี 

สามารถด าเนินการ 
ติดต้ังได้เลย 

ค านวณภาษีตามลักษณะป้าย 
*ถ้าต่ ากว่า 200 บาท 
ให้คิดเป็น 200 บาท 

เตรียมเอกสารขออนุญาตติด
ป้าย 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

ติดต้ังป้ายได้เลย แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรอช าระหนี้
ภายหลัง 

ไม่ตรงตามประเภทของป้ายที่ต้องเสียภาษี 

ตรงตามประเภทของป้าย 
ที่ต้องเสียภาษี 

พร้อมช าระภาษีป้ายได้ทันท ี ยังไม่พร้อมช าระภาษีป้าย 
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7) ป้ายขององค์การที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ๆ  
และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ (เช่น ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

8) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้น 

9) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกดิจากการเกษตรของตน 
10) ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
11) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
12) ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ใหเ้จ้าของป้ายไม่ต้องเสีย 

ภาษีป้าย ส าหรับ 
(ก)  ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์ 
(ข)  ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(ค)  ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นท่ีไม่เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ประเภทของป้ายที่ต้องเสียภาษี และอัตราภาษี 
 
1)  ป้ายแบบที่มีอักษรไทยล้วน 

มีลักษณะเป็นป้ายที่มีแต่ตัวอักษรไทยเท่านั้น ไม่มีการ
ใช้ภาพหรือภาษาอื่นเข้ามาผสม โดยจะคิดภาษีใน
อัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร (ในรูปแบบนี้
ไม่นับพวกอักษรย่อหน้าชื่อเช่น ช. T.M. เพราะในส่วน
นี้จะน าไปคิดราคาแยกต่างหากในอีกอัตราหนึ่ง) 

 
2)  ป้ายอักษรที่มีอักษรไทยที่ปนกับอักษรต่างประเทศ 

ภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ๆ  
มีลักษณะเป็นป้ายที่มี ตัวอักษรภาษาไทย และมี 
ภาษาอื่น ๆ รวมถึงรูปภาพเข้าไปผสมได้ แต่มีข้อแม้ว่า
อักษรภาษาไทยทุกตัวบนป้ายนั้นต้องอยู่บนสุด และ
ห้ามอยู่ ในต าแหน่งต่ ากว่าอักษรภาษาอื่น  ๆ ซึ่ ง 
ป้ายประเภทนี้มักได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
การท าป้ายบิลบอร์ดต่าง ๆ  ที่ใช้ตัวอักษรไทยอยู่
ด้านบน และมีโลโก้อยู่ด้านล่าง โดยป้ายดังกล่าวจะใช้
อัตราภาษีที่ 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
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3)  ป้ายที่ ไม่มีอักษรไทยประกอบในป้าย หรือมีตัว
อักษรไทยอยู่ต่ ากว่าภาษาอื่น ๆ  
มีลักษณะเป็นป้ายที่เสียภาษีในอัตรา 40 บาท ต่อ  
500 ตารางเซนติเมตร 

 

 

เพิ่มเติม 

o ถ้าหากค านวณภาษีตามอัตราที่ว่าแล้ว จ านวนภาษีป้ายที่ต้องช าระยังไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ก็ต้องเสียภาษีในอัตรา
ภาษีขั้นต่ าที่ป้ายละ 200 บาท 

o ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายในบางส่วน ให้ค านวณภาษีเฉพาะในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เช่น ถ้าในตอนแรกใช้ป้ายใน
รูปแบบที่ 2 ด้วยป้ายที่มีขนาด 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นจ านวนภาษี 400 บาท แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายจนอยู่
ในคุณสมบัติตามข้อที่ 3 จ านวนภาษีป้ายจะเพิ่มสูงถึง 800 บาท ก็ให้จ่ายภาษีแค่ส่วนต่างนั่นก็คือ 800-400 = 400 บาท
เท่านั้น 

 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

หลังจากได้รับอนุญาตให้ติดป้ายก็ให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเสียภาษีป้ายต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมน าไป
ยื่นช าระภาษ ี
o บัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 
o ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ทะเบียนการค้า 
o หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล 
o ใบอนุญาตติดต้ังป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 
o ถ้าในกรณีท่ีเคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายจากปีก่อนมาแสดง 

 

เมื่อได้เอกสารทั้งหมดพร้อมตามนี้แล้ว เจ้าของป้ายนั้นจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมด้วย
หลักฐานทั้งหมดที่ทางส านักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่เจ้าของป้ายอาศัยอยู่ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ป้ายต้องท าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อท าการประเมินภาษีป้ายใหม่ทุกครั้ง) และด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี พนักงานจะด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 

 
กรณีแรก  เมื่อเราพร้อมช าระภาษีป้ายได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการประเมินภาษีทั้งหมดแล้ว 
กรณีที่สอง  จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่พร้อมช าระภาษีเมื่อได้รับการประเมินภาษีป้ายทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้ง

การประเมินและแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เราต้องช าระในภายหลัง ซึ่งจะมีเวลาเพียง 15 วัน นับต้ังแต่ได้รับ 
การประเมินในการช าระภาษีป้ายนี้ 
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ซึ่งการช าระหนี้นั้น ถ้าเป็นป้ายที่ เพิ่งยื่นภาษีเป็นปีแรก และได้รับการประเมินจากทางเจ้าหน้าที่ว่ามีภาษีป้าย 
เกิน 3,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด งวดละ 3 เดือน ในอัตราเท่า ๆ กัน 

การช าระภาษีป้ายจะต้องช าระเปน็ประจ าทุกปี โดยช าระภายในเดือนมีนาคม 
- หากผู้ประกอบการจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย จะมีโทษปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
- ถ้าผู้ประกอบการจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ  
ปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือ ทัง้จ า ทั้งปรับ 

 

ที่มา: ส านักงานเขตบางแค และคู่มือนักธุรกิจเบื้องต้น โดย อิงควิต้ี 
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  SMEs Checklist  
เอกสารส าหรับการยืน่ช าระภาษีปา้ย 
ท าเครื่องหมาย  เพื่อตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร 

 
  บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 
 

  ใบอนุญาตติดต้ังป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 
 

  ถ้าในกรณีที่เคยย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายจากปี
ก่อนมาแสดงด้วย 
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ไขขอ้ขอ้งใจเกีย่วกบัภาษี 
 

การไม่ช าระภาษีในก าหนดเวลา หรือ  
ช าระไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อย่างไร  
1. กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาจะต้อง
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของ
เดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระนั้น นับแต่วันพ้น
ก าหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันช าระ
ภาษี เว้นแต่กรณีที่ ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากร ให้ขยายก าหนดเวลาช าระ
ภาษีได้ จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.75 

2.  ก รณี เ จ้ าพนั ก ง านตรวจสอบออก
หมายเรียก 

กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก
และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้
หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ช าระภาษีขาด
หรือต่ าไป นอกจากจะต้องรับผิดช าระเงินเพิ่ม
ตามข้อ 1 แล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ
อีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องช าระ
แล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรือ
งดได้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี 

 

การไม่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนพาณิชย์จะ
มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร ? 

มีอายุความคดีภาษี 10 ปี มีโทษทั้งทางแพ่ง
และอาญา และเสียสิทธิต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
 การสนับสนุนการส่งออกหรืออื่น  ๆ ของ
รัฐบาลอีกด้วย  
 

 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการเสยีภาษ ี          
ควรท าอยา่งไร 
สามารถขอค าปรึกษาจากสรรพากรท้องที่ ได้   
เพื่อความถูกต้องในการเสียภาษีมากที่สุด  

 

หากมกีารขอเขา้ตรวจสอบของ
เจา้หนา้ทีค่วรท าอยา่งไร 
ควรเตรียมเอกสารให้ครบและให้ความร่วมมือกับ
เจ้าพนักงานประเมินให้มากที่สุด เพราะเนื่องจาก
อ านาจในการสั่งเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั้นอยู่ในดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานประเมินอีกด้วย รวมไปถึงสามารถ
ขอลดเบี้ยปรับได้หากยังไม่ได้รับการตรวจสอบพบ
ความผิดภายในระยะเวลาที่ก าหนด อัตราเบี้ยปรับ
จะมีต้ังแต่ร้อยละ 5 จนไปถึงร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ 
รวมไปถึงสามารถคุยกับเจ้าพนักงานเพื่อที่จะ 
ขออนุญาตใช้ข้อบังคับบางอย่างโดยเจ้าพนักงานจะ
ส่งเรื่องต่อไปให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้อนุญาต
และค าสั่งอธิบดีกรมสรรพากรถือว่าเป็นกฎหมาย
และสามารถใช้อ้างอิงได ้
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ขอ้กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิ 
ประกนัสงัคม 
เป็นการสร้างหลักประกันในการใช้ชีวิตของลูกจ้าง รับผิดชอบในการเจ็บป่วย คลอดบุตร พิการ ตาย ช่วยเหลือบุตร ชรา 
และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ยื่นขึ้นทะเบียนเมื่อใด 

นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คน จะต้องยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใน  
30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันเช่นกัน ที่ส านักงานประกันสังคมประจ าเขต หรือ
พื้นท่ีจังหวัดที่กิจการต้ังอยู่ หรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1506 
 
ขั้นตอนการสมัคร 

1) นายจ้างต้องยื่นแบบดังต่อไปนี้ โดยสามารถไปรับได้ที่ส านักงานประกันสังคมในพื้นที่ของกิจการ หรือ ดาวน์โหลดผ่าน
เว็บไซต์ www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=812  
o แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส. 1-01 
o แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 ส าหรับลูกจ้างที่ไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อน แต่ส าหรับลูกจ้างที่มี
ประกันสังคมมาก่อนให้ใช้แบบทะเบียน สปส. 1-03/1 
 

2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ยื่นแบบประเมินข้างต้นที่ส านักงานประกันสังคมตามเขตพ้ืนที่ของสถานที่
ประกอบการ สามารถเช็คได้ที่ www.sso.go.th 

วิธีการค านวณเงินประกันสังคม 

การคิดเงินประกันสังคมคิดจากฐานเงินเดือน รวมถึงเงินหรือสวัสดิการที่ได้รับคงที่ทุก  ๆ  เดือน  
 

       
 

 
 

 

 

กรณทีีค่า่ตอบแทนเปน็รายอาทิตย์ ผู้ประกอบการสามารถท าการหักเป็นรายอาทิตย์ได้ โดยต้องเปน็เงินที่ได้รับคงท่ีเท่านั้น 
แต่การน าส่งจะน ามารวมกันและส่งไปครั้งเดียว 

เงินเดือน เงินจ่ายไม่คงที่ 

 
สวัสดิการคงที่ 

 
น ามาคิดรวมกันแล้ว x 5% 

นายจ้างสมทบเท่ากับที่ลูกจ้างจ่าย 

กรอกข้อมูลใน สปส. 1-10  
ทั้งส่วนท่ี 1 และ 2 ให้ครบถ้วน 
และน าส่งผ่านช่องทางที่ก าหนด 

ตัวอย่าง พนักงานได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน 9,000 บาท ทั้งยังมีสวัสดิการ
ค่ารถ 800 บาทต่อเดือน ค่าโทรศัพท์ 300 บาท ทั้งนี้ยังมีค่า Commission ที่
ได้ร้อยละ 2 จากยอดขายแต่ละเดือน เวลาคิดเงินค่าหักประกันสังคมคือ 
9,000+800+300 = 10,100 บาท หักออกจากลูกจ้างร้อยละ 5 ตามกฎหมาย
ก าหนด ดังนั้น หักออกไป 505 บาท และนายจ้างจ่ายสมทบเท่ากับ 505 บาท 
ไม่น าค่า Commission มาคิดรวม เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน สุดท้าย
แล้วลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนเท่ากับ 8,495 + Sales Commission บาท ถ้ามี
เศษสตางคม์ากกว่าหรือเท่ากับ 50 สตางค์ให้ปัดขึ้น  
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การลดหยอ่นภาษ ีผู้ประกอบการสามารถน าการจ่ายเงินสมทบไปหักเป็นค่าใช้จ่ายและเงินลดหย่อนภาษีตามรายละเอียด
ระเบียบการในประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรได้ โดยเก็บใบเสร็จเอาไว้เป็นหลักฐาน 
 
วิธีส่งเงินสมทบ 

1) นายจ้างรับเอกสาร สปส. 1-10 จากส านักงานประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดที่กิจการต้ังอยู่หรือดาวน์โหลดที่ 
www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=812 
 

2) นายจ้างหักค่าประกันสังคมออกจากเงินเดือนที่จ่ายให้ลูกจ้าง (ค านวณจากฐานเงินเดือนต่ าสุด เดือนละ 1,650 บาท 
สูงสุด 15,000 บาท ถ้าเงินเดือนต่ ากว่า 1,650 บาท ก็จะคิดที่ร้อยละ 5 ของ 1,650 บาทต่อเดือน แต่ถ้าเงินเดือนเกิน  
15,000 บาท ก็ใช้ฐานที่ 15,000 บาท) และน าส่งเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเท่ากับที่หักจากลูกจ้างพร้อมกับจ านวนที่
ลูกจ้างจ่ายรวมกัน พร้อมเอกสาร  
o สปส. 1-10 สว่นที่ 1 และ 
o สปส. 1-10 สว่นที่ 2 

 
3) น าส่งผ่านไปรษณีย์ จะเป็นการส่งเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ ช าระผ่านธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารธนชาต สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการต้ังอยู่  หรือ น าส่งแบบออนไลน์ก็ได้ 
โดยขอรับโปรแกรมได้ที่ส านักงานเขตประกันสังคมทุกสาขา หรือโหลดออนไลน์ผ่าน http://www.sso.go.th และน าส่ง
เงินสมทบ  ส าหรับค่าจ้างประจ าเดือนจะต้องน าส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยน าส่งที่ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือส านักงานประกันสังคมทุกแห่งที่สถานประกอบการต้ังอยู่หรือช าระเงินสมทบด้วยระบบ  
E-payment ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซิต้ีแบงค์ ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย และธนาคารมิซูโฮ  

 
บทก าหนดโทษ 

กรณีนายจ้างกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้นายจ้าง
กรอกแบบรายงานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีความผิดฐานขัดค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
กรณีทีน่ าส่งเงินสมทบไม่ทันหรือส่งไม่ครบ จะต้องท าอย่างไร 

นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจ านวนเงินที่ไม่ได้ส่งหรือจ านวนเงินที่ขาดอยู่ และ
จะต้องไปช าระที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดเท่านั้น 
 
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องประกันสังคม 
ส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน ที่อยู่ 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพทส์ายด่วน 1506 เว็บไซต์ http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp 
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ที ่ เรื่อง สิ่งที่ต้องท า ธุรกิจค้า
ปลีก 

ธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 

ธุรกิจ       
โลจิสติกส ์

ธุรกจิ
บริหาร
สินทรัพย์ 

ธุรกิจร้าน 
อาหาร 

ธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพ หน่วยงานราชการ 

1 การขออนุญาตจัดต้ัง บุคคลธรรมดา: จดทะเบียนพาณชิย ์ ✓ - - - ✓ - 

กรุงเทพมหานคร:  
ส านักงานทะเบียนพาณิชย์เขต  
ต่างจังหวัด:  
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 

2 การขออนุญาตจัดต้ัง นิติบุคคล: จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/ บริษัทจ ากัด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กรุงเทพมหานคร:  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ต่างจังหวัด:  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

3 เครื่องหมายการค้า จดทะเบยีนเครื่องหมายการค้า ✓ ✓ ✓ (ถ้ามี) ✓ ✓ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย ์

4 ภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย/ขอเสียภาษีป้ายครั้งแรก และ 
เสียภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเขต  
ต่างจังหวัด: เทศบาล หรือ อบต. 

5 ภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน กรณีน าที่อยู่อาศัย 
มาท าการค้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเขต  
ต่างจังหวัด: เทศบาล 

6 ภาษีท้องถิ่น การขอนุญาตจ าหน่ายอาหาร  
และสะสมอาหาร (ถ้ามี) - - - ✓ - กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเขต  

ต่างจังหวัด: เทศบาล 

7 จดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กรณีมีรายได้ต่ ากว่า ปีละ 1.8 ล้านบาท:  
เลือกที่จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้  
กรณีมีรายได้มากกว่า ปีละ 1.8 ล้านบาท:  
ต้องจดทะเบียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

กระบวนการและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริม่ตน้ประกอบธรุกจิแยกรายธรุกจิบรกิารในความสง่เสรมิของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
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ที ่ เรื่อง สิ่งที่ต้องท า ธุรกิจค้า
ปลีก 

ธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 

ธุรกิจ       
โลจิสติกส ์

ธุรกจิ
บริหาร
สินทรัพย์ 

ธุรกิจร้าน 
อาหาร 

ธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพ หน่วยงานราชการ 

8 จดทะเบยีน 
เครื่องเก็บเงิน 

ขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  
(Cashier) ✓ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) ✓ (ถ้ามี) ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

9 ด้านแรงงาน 

การจดข้ึนทะเบียนนายจ้าง  
(กรณีมีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป)  
การยื่นข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  
(กรณีมีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ส านักงานประกันสังคม กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

10 การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้า 

จดทะเบยีนสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตในการ
จ าหน่าย 3 ประเภท ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ่ โดย
ต้องต่ออายุในอนุญาตจ าหน่ายทุกปี และแยก
ใบอนุญาตสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

✓ - - - ✓ - 

กรุงเทพมหานคร:  
ส านักงานสรรพสามิตกรุงเทพฯ  
ต่างจังหวัด:  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีจังหวัด 

11 การขออนุญาต 
ขนสินค้า 

การขออนุญาตขนส่งสุราข้ามเขต  
(จ าหน่ายสุรามากกว่า 10 ลิตร ข้ามจังหวัด) ✓ - ✓ - - - 

กรุงเทพมหานคร:  
ส านักงานสรรพสามิตกรุงเทพฯ  
ต่างจังหวัด:  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีจังหวัด 

12 การขออนุญาตมีบริการคาราโอเกะ การขออนุญาตให้บริการคาราโอเกะ - - - - (ถ้ามี) - 

กรุงเทพมหานคร:  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ต่างจังหวัด:  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

13 
การขออนุญาตเปิด
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

ขอใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน  
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และใบอนุญาต
รับรองผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 

- - - - - 
✓ 

ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

กระบวนการและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริม่ตน้ประกอบธรุกจิแยกรายธรุกจิบรกิารในความสง่เสรมิของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
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ที ่ เรื่อง สิ่งที่ต้องท า ธุรกิจค้า
ปลีก 

ธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 

ธุรกิจ       
โลจิสติกส ์

ธุรกจิ
บริหาร
สินทรัพย์ 

ธุรกิจร้าน 
อาหาร 

ธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพ หน่วยงานราชการ 

14 
การขอใบรับรองเป็น
กิจการที่มีมาตรฐาน  

ขออนุญาตนวดเพื่อสุขภาพขอจดทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ (นวด
เพื่อบ าบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ) 

- - - - - ✓ 

กรุงเทพมหานคร:  
กองการประกอบโรคศิลปะ  
ต่างจังหวัด:  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กระบวนการและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริม่ตน้ประกอบธรุกจิแยกรายธรุกจิบรกิารในความสง่เสรมิของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
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กระบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
แยกรายธุรกิจบริการในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ธุรกิจคา้ปลีกค้าส่ง 

การค้าปลีก  (Retailing)   หมายถึง  การขายสินค้าให้กับผู้บริ โภคคนสุดท้าย  โดยการซื้อสินค้าของผู้บริ โภค  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเท่านั้น โดยส่วนใหญ่การค้าปลีกจะด าเนินการค้าผ่านผู้ค้าปลีก (Retailer) ทั้งนี้ผู้ค้าปลีกจะ
ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง หรือพ่อค้าคนกลาง   

การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการให้กับองค์กรที่ซื้อไป  
เพื่อการขายต่อ หรือเพื่อใช้ในทางธุรกิจ แต่ไม่ได้ขายสินค้าในปริมาณมากให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
1) เริ่มตน้ธรุกจิคา้ปลกีคา้สง่ เราสามารถเห็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งได้ทั่วไปตามท้องตลาด 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ค้ า ต้ั ง แ ต่ สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ป ร ะ จ า วั น อ ย่ า ง  
ร้านโชห่วยหรือร้านค้าโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจเหล่านี้ต่างเป็นการซื้อมาขายไปทั้งสิ้น 
ส่วนการเลือกสินค้าที่ขายควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 
นอกจากนี้ควรท าความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี ขั้นตอนต่อไปคือการติดต่อ
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้า รวมถึงผู้จัดส่งสินค้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ หากมี
ช่องทางในการติดต่อท าให้ธุรกิจมีต้นทุนสินค้าที่ต่ า และมีเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ
น้อย เช่น เง่ือนไขการช าระเงิน เง่ือนไขการส่งสินค้า เป็นต้น 
 

2) จดทะ เบียนพาณิชย์  หน้าที่ที่ผู้ ประกอบการค้าปลีกค้าส่ ง ต้องปฏิบั ติ  คือ  
การจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ในลักษณะ
ของบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว หรือหลายคนรวมกันในลักษณะของนิติบุคคล 
เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ทั้งนี้จะต้องด าเนินการจดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบการ โดยสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ ส านักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้ังอยู่ในเขตท้องที่ที่ร้านค้าต้ังอยู่ หากร้านค้า
ต้ังอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ  
ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 

 

3) ขอใบอนุญาตจ าหน่าย สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตในการจ าหน่าย ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ ่
4) จดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (VAT) กิจการทีม่ีรายรับจากการขายสินค้าเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ผู้ประกอบการ

จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม ณ ส านักงานสรรพากรท้องที่ที่ร้านค้าต้ังอยู่ 
5) ขอใบอนุญาตติดตั้งและช าระภาษีป้าย ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับการมีป้ายเพื่อแสดงเอกลักษณ์

หรือการโฆษณาร้านค้า ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตกับทางส านักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ร้านค้าต้ังอยู่เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบว่าลักษณะป้ายปลอดภัยหรือไม่ และต้องช าระภาษีป้ายเป็นประจ าทุกปี โดยช าระ
ภายในเดือนมีนาคม  

1) เริ่มตน้ธรุกจิคา้ปลกีคา้สง่

2) จดทะเบยีนพาณชิย์

3) ขอใบอนญุาตจ าหนา่ย
(กรณีขายสินค้าที่
ต้องขออนุญาต)

4) จดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่
(กรณีมีรายรับเกินกว่า 

1.8 ล้านบาท/ปี)

5) ขอใบอนญุาตติดตัง้ปา้ย
และช าระภาษปีา้ย 

(กรณีที่กิจการมีหน้าร้าน)

6) จ าหน่ายสนิคา้
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

1) การตลาด ต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าที่เราต้องการจะขาย เพื่อที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับลูกค้าเป้าหมาย 

2) การเลอืกท าเลทีต่ัง้และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย สินค้าและบริการที่ต่างกันย่อมใช้ท าเลที่ต้ัง และช่องทางการจัดจ าหน่าย
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของเรา  

3) พนัธมติรทางธรุกจิ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทั้งผูผ้ลิตและลูกค้าของเราจะเป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้ 
การประกอบธุรกิจของเราประสบความส าเร็จ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ในการท าธุรกิจตลอดจนท าการเชื่อมโยงตลาด (Business Matching)  
เว็บไซต์  www.dbd.go.th  
ที่อยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท ์ 1570 
อีเมล computer@dbd.go.th 

 
2) กรมสรรพากร 

เปน็หน่วยงานทีจ่ัดเก็บภาษีเพื่อเป็นแหล่งรายได้ในการน าไปใช้พัฒนาประเทศ โดยธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่มีรายได้เกินกว่า 
1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถจดได้ที่สรรพากรใน
พื้นท่ีที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
เว็บไซต์ www.rd.go.th 
ที่อยู่ 90 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ 1161 
อีเมล webmaster@ rd.go.th 

 
3) กรมสรรพสามิต 
 มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง หากธุรกิจค้าปลีกค้าส่งน าเ ข้าและจ าหน่ายสินค้า

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดไว้ 
เว็บไซต์ www.excise.go.th 
ที่อยู่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์  0 2241 5600 
อีเมล webmaster@excise.go.th 

 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.excise.go.th/
mailto:webmaster@excise.go.th
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4) กรมศลุกากร  
 หากผู้ประกอบการติดต่อท าการค้ากับคู่ค้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะในฐานะผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการ

มีหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติตลอดจนภาษีศุลกากรที่ต้องช าระที่กรมศุลกากรก าหนดไว้  
เว็บไซต์   www.customs.go.th 
ที่อยู่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์  0 2667 6000, 0 2667 7000 สายด่วน 1164 
อีเมล webmaster@rd.go.th 

 
5) กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งข่าวสถานการณ์ธุรกิจจากทั่วทุกมุม
โลก นอกจากนี้ยังมีการอบรมในหัวข้อการท าธุรกิจแยกย่อยประเภทต่าง ๆ ที่จะเชิญผู้เชี่ ยวชาญจากประเทศในหัวข้อ
การอบรมมาให้ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการแข่งขันจากประเทศนั้น ๆ  
เว็บไซต์ www.ditp.go.th 
ที่อยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท ์ 0 2507 7999 สายด่วน 1169 
อีเมล tiditp@ditp.go.th 

 
6) กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
 ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลสิทธิพิเศษทางการค้า เช่น การยกเว้นภาษี ในการค้ากับประเทศต่าง ๆ ได้จาก  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการผ่าน
การเจรจาต่อรองลดหย่อนภาษีทางการค้ากับประเทศพันธมิตร  
เว็บไซต์ www.dtn.go.th 
ที่อยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท ์ 0 2507 7444 
อีเมล webmaster@dtn.go.th 

  

http://www.customs.go.th/
mailto:webmaster@rd.go.th
http://www.ditp.go.th/
mailto:tiditp@ditp.go.th
http://www.dtn.go.th/
mailto:webmaster@dtn.go.th
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ธุรกิจแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส ์คือ ธุรกิจที่ขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยด าเนินกลยุทธ์ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ 
ชื่อสินค้าหรือบริการ แบรนด์ หรือ โลโก้ โดยเจ้าของแฟรนไชส์ หรือ “Franchisor” จะถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
(Know How) เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของตนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือ Franchisee โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องมีการจ่าย
ช าระค่าสิทธิ์ในการเครื่องหมายการค้า และ Know-how ที่ได้เรียนรู้ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ โดยมีรูปแบบการจ่ายช าระที่
แตกต่างกันไปตามข้อตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ เช่น จ่ายช าระค่าแฟรนไชส์ครั้งแรก หรือ หักค่าสิทธิ์ Royalty Fees 
จากรายได้ของผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) 

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

1)  สร้างธุรกิจต้นแบบให้ประสบความส าเร็จ การจะเริ่มการท าธุรกิจแฟรนไชส์ 
ผู้ประกอบการต้องเริ่มจากการสร้างธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จ
เพื่อดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงสร้างแบรนด์ เมื่อสินค้าหรือบริการ
เริ่มเป็นที่รู้จักและประสบความส าเร็จก็ถือเป็นความพร้อมในการเริ่มต้น 
ขยายธุรกิจในลักษณะของแฟรนไชส์ได้ 

• จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในระหว่างการพัฒนาธุรกิจของตนให้
ประสบความส าเร็จ ผู้ประกอบการควรน าเครื่องหมายการค้าของสินค้า 
บริการไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าสินค้า บริการ หรือเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต (ขั้นตอนในการจดทะ เบียนเครื่องหมายการค้า 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า หัวข้อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า) 

 
2) จัดท าคู่มอืการด าเนนิธรุกิจ เมื่อผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจของตนได้แล้ว ควรรวบรวมความรู้ ความช านาญ 

และวิธีการในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จที่ตนได้เรียนรู้ มาจัดท าเป็นคู่มือ เพื่อเตรียมถ่ายทอดวิธี 
การด าเนินธุรกิจให้กับ Franchisee ต่อไป 

 
3) จัดท าสัญญาแฟรนไชส์ ในการขายแฟรนไชส์ต้องมีการท าสัญญาเพื่อ Franchisor อนุญาตให้ Franchisee ใช้

เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนแล้วได้ รวมถึงยังมีเง่ือนไขข้อตกลงที่ควรระบุ ในสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นค่าแฟรนไชส์ อัตรา Royalty Fees ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ข้อก าหนดที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
ต้องปฏิบัติตาม เช่น ต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะของ Franchisor ต้องอบรมบุคลากรตามระบบท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองและก าหนดรูปแบบสัญญาแฟรนไชส์อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบการควร
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการท าสัญญา และผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรอ่านสัญญาให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย   

 
 
 

1) สร้างธรุกจิต้นแบบให้
ประสบความส าเรจ็

• จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2) จัดท าคูม่อืการด าเนนิธรุกจิ

3) จัดท าสญัญาแฟรนไชส์
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ธุรกิจแฟรนไชส์ 

1) การควบคมุคณุภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ต้องให้ความส าคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ เชน่ 
หากเป็นสินค้าบริโภค ต้องควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ต้องสะอาดและได้มาตรฐาน ส าหรับธุรกิจบริการ ควรมี  
การฝึกอบรมบุคลากรให้มีการให้บริการในมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น 

2)  การก าหนดเงื่อนไขสัญญาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ต้องค านวณ
ต้นทุน และศึกษาราคาที่ผู้ต้องการซื้อแฟรนไชส์มีความสามารถในการลงทุน รวมทั้งควรก าหนดบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการตกลงกันไม่ได ้

3)  การเลือกท าเลที่ตั้ง การเลือกท าเลที่ต้ังที่เหมาะสมจะท าให้ Franchisee มีผลประกอบการที่ดี ส่งผลให้มีผู้สนใจซื้อ 
แฟรนไชส์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ Franchisor วางแผนการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบไปยังสาขาแฟรนไชส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ 

1)  กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ในการท าธุรกิจตลอดจนท าการเชื่อมโยงตลาด (Business Matching)  
เว็บไซต์  www.dbd.go.th  
ที่อยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท ์ 1570 
อีเมล computer@dbd.go.th 

2) กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย์ 
 ผู้ประกอบการที่จะท าธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอจดทะเบียนธุรกิจของตน  

ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครสามารถลอกเลียนแบบธุรกิจของตนได้ ผู้ประกอบการสามารถ  
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหมายถึง แบรนด์ โลโก้ ของสินค้าหรือบริการ  
เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th 
ที่อยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 

สายด่วน 1368   
อีเมล Dipadmin@moc.go.th 

3)  ThaiFranchiseCenter.com 
 เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกิจแฟรนไชส์อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการอบรม สัมมนา งานแสดง

สินค้า ช่องทางในการโฆษณาธุรกิจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อพร้อม
ช่องทางในการติดต่อร้านค้าที่ท าธุรกิจแฟรนไชส์  
เว็บไซต์ www.thaifranchisecenter.com 
ที่อยู่ 97/6 หมู1่ ซ.วัดเลา ถ.พระราม2  

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 10150   

โทรศัพท ์ 02 896 7330   
อีเมล info@thaifranchisecenter.com 
Line ID thaifranchise 

 

http://www.dbd.go.th/
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4) World Franchise Associates (WFA) 
เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ระดับโลก โดยมีการให้ข้อมูลความรู้ การจัดงานมหกรรมเพื่อรวบรวม
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจแฟรนไชส์ และจัดแสดงสินค้าหรือบริการไปตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  เป็นประจ า 
ทุกปี  
เว็บไซต์ www.worldfranchiseassociates.com 
ที่อยู่ International Office  :26 York Street, 

London, W1U 6PZ, UK  

โทรศัพท ์ +60 3 42662909 
อีเมล info@worldfranchiseassociates.com 

 
  

mailto:info@worldfranchiseassociates.com
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ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
ธุรกิจใหบ้รกิารโลจสิติกส์ หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า 
ตัวแทนออกของ พิธีการศุลกากร รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การเก็บ
สินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การผลิต การส่งออก และการบริการทุกประเภท โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) วางแผนการไหลเวียนของสินค้าต้ังแต่การขนส่งวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งสินค้าให้กับ
ผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อท่ีจะบรรลุความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป 

ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส์ในประเทศไทย สามารถจ าแนกได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ไดแ้ก่ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  

(1) ผู้ประกอบการขนส่งทางบก 
(2)  ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า  
(3)  ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ  

(4)  ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง 
(5)  ผู้ประกอบการคลังสินค้า  

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

1)  เลอืกรปูแบบการใหบ้รกิาร 
 การเริ่มต้นธุรกิจจะต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสมว่าจะให้ครอบคลุมการบริการ

ในเรื่องใดบ้าง เช่น การขนส่งทางบก การให้บริการคลังสินค้า โดยกิจการควร
พิจารณาทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็งของกิจการ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่
ว่ามีข้อได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันในการบริการประเภทใด 
ควบคู่กับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะตลาด การแข่งขัน รวมทั้งคู่แข่งในแต่ละ
บริการ โดยอาจเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ต้องใช้ในแต่ละรูปแบบ 
(Cost-benefit Analysis) 

 
2) ขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแต่ละประเภท 
 ในการท าธุรกิจขนส่งจ าเป็นต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอย่างถูกต้องตามการขนส่ง 

แต่ละประเภท ได้แก่ 
-  ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 
-  การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์นาวี  
-  จดทะเบียนอากาศยาน และออกใบอนุญาตในการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน  

 
3)  จัดหาแรงงาน ขออนุญาตแรงงาน และพัฒนาบุคลากร 
 เนื่องจากการขนส่งโดยทั่วไปจะต้องใช้บุคลากรจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานไทย ซึ่งจ าเป็นต้อง

จดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง และให้สวัสดิการตามนโยบายที่กระทรวงแรงงานก าหนด นอกจากนี้การจ้างแรงงาน
ต่าวด้าว มีข้อจ ากัดในบางประการจึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดในข้อก าหนดเหล่านั้นด้วย โดยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีก่ระทรวงแรงงาน  

 

1) เลือกรปูแบบการใหบ้รกิาร

2) ขอใบอนญุาตการขนสง่
แต่ละประเภท

3) จัดหาแรงงาน ขออนญุาต
แรงงาน และพฒันาบคุลากร

4) วางระบบและแผนการ
ด าเนนิงาน
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4)  วางระบบและแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จ าเป็นต้องใช้ระบบและวางแผนการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบการวางแผนในการขนส่งผ่านซอฟต์แวร์เพื่อให้วางแผนเส้นทางการขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้ GPS เพื่อติดตามเส้นทางการขนส่งต่าง ๆ ควบคู่กับการควบคุมเวลาการขนส่ง เป็นต้น 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

1) ประสทิธภิาพของระบบขนสง่ การขนส่งที่แม่นย า และการน าเทคโนโลยี หรือระบบต่าง ๆ มาควบคุมดูแลการขนส่งจะชว่ย
เพิ่มประสิทธิภาพและท าใหต้้นทุนการขนส่งนั้นต่ าลง  

2) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการจัดการการขนส่ง จะช่วยลด
ความผิดพลาด และระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า และเป็นการลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดในระยะยาวได้ 

3) การประชาสัมพันธ ์การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางการตลาดนอกจากจะช่วยให้มีผู้ใช้บริการมาก
ขึ้นแล้วยังช่วยลดต้นทุนจากการประหยัดจากขนาดได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 

1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส าหรับธุรกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์ในทุกรูปแบบ ถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคนต่างชาติ
จะประกอบธุรกิจได้จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  
การบริการยกขนสินค้า บริการจัดส่งพัสดุ บริการคลังสินค้า บริการให้ค าปรึกษาด้าน โลจิสติกส์ คนต่างชาติ 
จะประกอบกิจการได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะมีการพิจารณาอนุญาตเป็น 
รายกรณี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เว็บไซต์ www.dbd.go.th 
ที่อยู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า)  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000 

สายด่วน 1570   
อีเมล computer@dbd.go.th 

 

2) กระทรวงแรงงาน 
 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลและคุ้มครองในเรื่องของการท างาน โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบ

อาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างชาติที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
  ส าหรับงานที่ห้ามไม่ให้คนต่างชาติท าในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่ งานขับรถยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่

ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น  
งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เว็บไซต์ www.mol.go.th 
ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ 02 248 3393    
อีเมล webmaster@mol.mail.go.th 

 

mailto:computer@dbd.go.th
http://www.mol.go.th/
mailto:webmaster@mol.mail.go.th
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3)  กรมการขนสง่ทางบก  
 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการด าเนินการออกใบอนุญาตขับขี่ ใบรับรองการจดทะเบียน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ

การขนส่งทางบกภายในประเทศ รวมไปถึงการออกใบอนุญาตขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางบกระหว่างประเทศ 
  ส าหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขนส่งทางบกจะต้องมีการติดต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อด าเนินการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งทางบก ซึ่ งประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง  
การขนส่งไม่ประจ าทาง และการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ. 2522 และ
ใบอนุญาตขับรถให้แก่พนักงานขับรถของกิจการ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เว็บไซต์ www.dlt.go.th 
ที่อยู่ 1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สายด่วน 1584 
อีเมล webmaster@dlt.go.th

 
4)  กองก ากบัการพาณชิยนาว ีกรมเจา้ทา่ 
 เป็นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า โดยมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ท่าเรือเดินทะเล การขออนุญาตเช่าหรือใช้เรืออื่นที่ไม่ ใช่เรือไทย การขอช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากไม่ใช่เรือไทย 
การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการพาณิชยนาวี ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล หรือผู้ประกอบการอู่เรือ รวมถึงการจด
ทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

  กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตขับเรือ ใบรับรองเครื่องยนต์ และใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ มีหน้าที่ ในการควบคุมและบริหารจัดการการขนส่งทางแม่น้ าและคลอง
ภายในประเทศ ออกกฎระเบียบเพื่อบังคับใช้และควบคุมการขนส่งทางน้ า ก ากับดูแลท่าเรือภายในประเทศ รวมไปถึง  
การควบคุมและก าหนดสถานะของเรือในประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เว็บไซต์ www.md.go.th 
ที่อยู่ 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย  

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท ์ 0 2233 1311-8 
อีเมล marine@md.go.th 

 
5)  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการด าเนินการจดทะเบียนอากาศยาน และออกใบอนุญาตในการเป็นผู้ประกอบการ ผู้
ครอบครอง เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ และผู้ขับอากาศยาน การอนุญาตให้ก่อสร้าง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ 
เว็บไซต์ www.caat.or.th 
ที่อยู่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 7  

ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท ์ 02 568 8800 
อีเมล adm@caat.or.th 

 

 

 

mailto:webmaster@dlt.go.th


บทที ่3 กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ 

 

89 
คูม่ือการใหค้ าปรกึษาธรุกจิ SMEs โครงการสรา้งนกัการคา้มอือาชพี (SMART THAI BIZ) 

6) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจ
บริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ปัจจุบันมีภารกิจ
หลักที่จะสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่   
เว็บไซต์ www.ditp.go.th 
ที่อยู่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุร ี11000 

สายด่วน 1169 
อีเมล tiditp@ditp.go.th 
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ธุรกิจบรหิารสนิทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทการบริการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
การด าเนินการต่าง ๆ ได้แก ่ส่วนแบ่งการขายจากมูลค่าสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือการค้า
เก็งก าไรในสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะขอแบ่งประเภทของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ดังนี้  

(1) บริหารจัดการอาคารชุด ได้แก่ อาคารที่พักอาศัย อาคารส านักงาน  
(2) บริหารจัดการทรัพย์สินแนวราบ ได้แก่ บ้านจัดสรร  
(3) นายหน้าและที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
(4) บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน 
บริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านนี้ควรมคีวามรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรที่ดินหรือการบริหารอาคาร

ห้องชุด เพื่อให้ด าเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวมถึง การท าสัญญา ภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ 

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

1)  หาท าเลหรอืสนิทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพ 
 ธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการหาท าเล หรือสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อขาย

หรือท าก าไรจากสินทรัพย์นี้ในอนาคต ซึ่งราคาของสินทรัพย์อาจเกิดจากพื้นฐาน
ของสินทรัพย์ ได้แก่ ขนาด ลักษณะเบื้องต้นของที่ดิน ข้อจ ากัดของสินทรัพย์
ทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงความต้องการของตลาด ทั้งนี้ควรศึกษาปัจจัยที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ในอนาคต ได้แก่ แผนลงทุนด้านคมนาคมของ
ภาครัฐบาล เช่น โครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน ทางหลวงตัดใหม่ หรือ การลงทุนของ
ภาคเอกชน ได้แก่ การสร้างห้างสรรพสินค้า ศูนย์จ าหน่ายสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

2) ดแูนวโนม้ราคาตลาดและศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างก าไรจากการเก็บค่าธรรมเนียม

จากการบริการหรือส่วนแบ่งจากราคาขายอาจใช้ประโยชน์จากการเก็งก าไรโดย
อาศัยการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันของผู้ซื้อและผู้ขายในเรื่องของราคาสินทรัพย์ ท าให้
ส่วนต่างของราคานั้นเป็นก าไรของธุรกิจ ทั้งนี้ในปัจจุบันการตรวจสอบราคาเฉลี่ย
ของสินทรัพย์สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นจากการส ารวจราคาสินทรัพย์ที่ใกล้เคียง
ผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ให้บริการด้านบริหารสินทรัพย์จ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านต่าง ๆ มาใช้ 

นอกจากการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดแล้ว ยังต้องมีความรู้ในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
-  การท าสัญญา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าดว้ยนิติกรรมและสัญญา) 
-  การขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน (พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน) 
-  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรทีด่ินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 
- พระราชบัญญัติอาคารชุด  

 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์  

1) หาท าเลหรอืสนิทรพัย์
ที่มีศกัยภาพ

2) ดูแนวโนม้ราคาตลาดและ
ศึกษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

3) ศึกษาความเปน็ไปได้
ของโครงการ

4) ด าเนนิการขออนญุาต 
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

5) วางแผนกลยทุธก์ารตลาด
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3)  ศกึษาความเปน็ไปไดข้องโครงการ 
 จากการประเมินผลตอบแทน ความเสี่ยง และค่าเสียโอกาสอันเกิดจากการลงทุนในโครงการที่วางไว้เปรียบเทียบกับ 

การลงทุนด้านอื่น ๆ ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบภายในกรอบการลงทุนที่บริษัทวาง ไว้ เช่น ลักษณะ
ของสินทรัพย์ ท าเลที่ต้ัง กลุ่มตลาด ราคาของสินทรัพย์ เป็นต้น 

4)  ด าเนนิการขออนญุาต ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การด าเนินการทางด้านกฎหมายในการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ ซึ่งมีแนวทางปฎิบัติที่แตกต่างกันไป เช่น 

การท าสัญญาเช่า ซื้อ/ขายสินทรัพย์ เป็นต้น  

5)  วางแผนกลยทุธก์ารตลาด 
 ธุรกิจจ าเป็นต้องมีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อหรือนายทุนสินทรัพย์ โดยผ่านการวางแผนทางการตลาด

อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือเจ้าของสินทรัพย์เป็นหลักขึ้นอยู่กับรู ปแบบของกิจการที่มี 
ความหลากหลาย ท าให้สามารถท าก าไรจากสินทรัพย์ได้ยังเป็นการช่วยให้เข้าถึงเจ้าของสินทรัพย์รายใหม่ ๆ ได้มากขึ้น 
ภายใต้ขอบเขตการบริหารและอยู่บนต้นทุนที่เหมาะสม 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

1) การประเมินและคัดเลือกสินทรัพย์ ความสามารถในการคัดเลือกประเมินมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์ ราคาตลาด และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาในอนาคต จะเป็นตัวสร้างผลก าไรให้แก่กิจการในอนาคต 

2) การวเิคราะหล์กูคา้และออกแบบผลติภณัฑท์างการเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์จ าเป็นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ที่ลงทุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 

1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
เป็นหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย นโยบายส าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจบริหารสินทรัพย์สามารถขอค าปรึกษาหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
จัดต้ังกิจการได ้
เว็บไซต์ www.dbd.go.th 
ที่อยู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) 563 ถ.นนทบุรี 
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

สายด่วน 1570   
อีเมล computer@dbd.go.th 

 

2) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  

เป็นที่หน่วยงานให้ด าเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ท ารังวัดและแผนท่ี ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เว็บไซต์  nam.dol.go.th 
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

สายด่วน 02 141 5555   
อีเมล webmaster@dol.go.th 

mailto:computer@dbd.go.th
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3)  สมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เป็นองค์กรรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการทรัพย์สินที่มีความรอบรู้ รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดการ
อบรมวิชาการ สร้างฐานข้อมูลด้านวิชาชีพ เผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกและรับใช้สังคม  
เว็บไซต์ pmathai.net 
ที่อยู่ 1500 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรี  

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 

สายด่วน 02 652 9837 
อีเมล samakomthailand@yahoo.com 
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ธุรกิจรา้นอาหาร  

ธุรกิจร้านอาหาร หมายถึง การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน โดยอาจจัดเตรียมที่นั่งให้
ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการ หรือ การให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคน า ไปรับประทานที่อื่นได้ 
ปัจจุบันการประกอบกิจการร้านอาหารมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น 4 แบบ 
โดยใช้หลักเกณฑ์จ าแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก ได้แก่ 

(1) ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining)  
(2) ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining)  

(3) ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining)  
(4) ร้านริมบาทวิถี (Kiosk)  

 
ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
1)  วางแผนรปูแบบของร้านอาหาร 
 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจ านวนมาก ผู้บริโภคมีทางเลือกที่
หลากหลาย ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึง คือ ผู้บริโภคอาหารของเราเป็นกลุ่มไหน
เป็นหลัก จะต้องสอดคล้องกับท าเลที่ต้ังของธุรกิจและคู่แข่งในบริเวณนั้นด้วย หาก
เป็นกลุ่มคนท างานที่มีก าลังซื้อสูง อาจสังเกตพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการในการนัดพบปะเพื่อเข้าสังคมหรือบรรยากาศที่ เหมาะสมกับการ
เจรจาธุรกิจ หรือหากใกล้ชุมชนที่เป็นครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่มาก อาจเป็น
ลักษณะร้านที่ขายอาหารที่เน้นคุณภาพ มีเมนูที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของครอบครัวที่มารับประทาน เป็นต้น โดยรูปแบบการจ าหน่ายอาหารนั้น
ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มหลักที่เราต้องการจะขายสินค้า 

2) สรา้งเอกลกัษณข์องรา้นอาหาร 
 เมื่อพิจารณารูปแบบของกิจการได้แล้ว สิ่งที่ต้องคิดต่อมาคือ เอกลักษณ์ของกิจการ หรือสิ่งที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเป็นสิ่ง

แรกเมื่อจะใช้บริการร้านเรา ทั้งนี้ไม่มีข้อจ ากัดตายตัวว่าจะเป็นเมนูอาหาร การบริการ หรือบรรยากาศ เพื่อให้ง่ายเกิด
การบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อให้เกิดการจดจ าน าไปสู่การใช้
บริการซ้ าในอนาคต  

3)  ขอจดทะเบยีนจดัตัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 
 เนื่องจากการเปิดร้านอาหาร หรือร้านขายอาหารเป็นธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค หรือก่อให้เกิด

ความร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลร้านอาหาร ทางกรุงเทพมหานครจึง
ได้ออกข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารที่มีพื้นที่
ของร้านไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องยื่นค าขอเพื่อขอรับ “หนังสือรับรองการแจ้ง” มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และ
ร้านอาหารที่มีพื้นท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป ต้องยื่นค าขอเพื่อขอรับ “ใบอนุญาต” มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

  การยื่นค าขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นได้ท่ีส่วนราชการต่าง ๆ 
ดังนี ้

-  ส านกังานเขตของกรุงเทพมหานคร 
-  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

-  ส านักงานเทศบาลส าหรับร้านอาหารที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล 
-  ส านักงานเมืองพัทยา  

1) วางแผนรปูแบบรา้นอาหาร

2) สร้างเอกลกัษณ์ของ
ร้านอาหาร

3) ขอจดทะเบยีนจดัตัง้สถานที่
จ าหนา่ยอาหาร หรือ
สถานทีส่ะสมอาหาร

4) ขอใบอนญุาตและจดทะเบยีน
อื่น  ๆ  ที่เกีย่วข้อง
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4)  ขอใบอนุญาตและจดทะเบยีนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การขออนุญาตจ าหน่ายสุราหรือยาสูบ ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จ าหน่ายสุรา หรือยาสูบ ต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดยสามารถขออนุญาตได้ที ่   
- กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
- ต่างจังหวัด: ส านักงานสรรพสามิตอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  

• การขอออนุญาตเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง การเปิดเพลง ฉายภาพวีดีทัศน์ หรือ การฉายภาพถ่ายทอดสด ที่มีเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดอยู่ จ าเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย โดยอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละ
เจ้าของสิขสิทธิ์เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากแผ่นบันทึกเสี ยงแท้ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตาม 

• การขอประกอบกิจการสถานบรกิาร สถานที่จ าหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย โดยจัดให้มีการ
แสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 น. สถานที่เต้นร าหรือมีการเต้นร า  
การอนุญาตให้พนักงานหรือนักแสดงนั่งกับลูกค้า มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า ถือว่า
เข้าข่ายสถานบันเทิงต้องขออนุญาตตามหน่วยงานที่ก าหนด (สรุปจาก: พระราชบัญญัติสถานบริการ   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕)  
-  กรุงเทพมหานคร: สถานีต ารวจท้องที่ หรือ ที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
-  ต่างจังหวัด: ที่อ าเภอท้องที่ ที่สถานบริการนั้นต้ังอยู่ (ที่ท าการปกครองอ าเภอ) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
- ส านักงานจังหวัด ซึ่งต้ังอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
- กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผู้ประกอบการหากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้ต้อง
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใน 30 วัน นับแต่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้กรณีใช้เครื่องบันทึก
การเก็บ จะต้องขออนุญาตการใช้เพื่อออกใบก ากับภาษีตามประมวลรัษฎากร 

• ขออนุญาตติดตั้งป้ายเพื่อเสียภาษปี้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ 
ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อ
หารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการเปิดร้านกาแฟที่มีป้ายหน้าร้านก็
ต้องเสียภาษี ด้วยอัตราภาษีที่ข้ึนอยู่กับรูปแบบและขนาดที่ก าหนด 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ธุรกิจร้านอาหาร  

1) รสชาติ สิ่งแรกที่ผู้บริโภคค านึงถึงในการเลือกใช้บริการร้านอาหารคือรสชาติอาหาร จึงจ าเป็นท่ีต้องมีการจัดการระบบ
ควบคุมที่ดีเพื่อควบคุมคุณภาพและรสชาติให้ดีอยู่เสมอ  

2) การบริการ ผู้บริโภคจะสะท้อนความคาดหวังต่อการบริการควบคู่ไปกับราคาของสินค้าและบริการ กล่าวคือ หากราคา
สินค้าสูง ลูกค้าจะมีความคาดหวังต่อบริการมาก แต่หากเป็นร้านอาหารทั่วไปผู้บริโภคอาจคาดหวังต่อบริการแค่การ
บริการที่รวดเร็วเท่านั้น 

3) การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางการตลาดอย่างเหมาะสมและถูกช่องทาง จะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการดึงดูดให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร 

1) กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ในการท าธุรกิจตลอดจนท าการเชื่อมโยงตลาด (Business Matching)  
เว็บไซต์     www.dbd.go.th 
ที่อยู่         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

(สนามบินน้ า)  563 ถ.นนทบุร ี 
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

สายด่วน   1570   
อีเมล      computer@dbd.go.th 

 
2) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
 เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสินค้าและบริการซึ่งควรรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้ว

อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี เช่น บุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไนต์คลับ  และดิสโก้เธค 
ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือต้องการจะจ าหน่ายสุรา บุหรี่ ในร้านอาหารซึ่งต้องขอ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสุราหรือยาสูบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
เว็บไซต์    www.excise.go.th 
ที่อยู่        1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท ์ 02 241 5600   
อีเมล      webmaster@excise.go.th  

 
3)  ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน้ า 
 เป็นหน่วยงานที่จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ าบริโภคของประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย Clean food Good taste รวมถึงจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถด าเนินธุรกิจ
อย่างถูกสุขอนามัย ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซต์    foodsan.anamai.moph.go.th 
ที่อยู่        88/22 หมู ่4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์  

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

สายด่วน   02 590 4188 
อีเมล     webmaster@excise.go.th 
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ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 

ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแล้วยังก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่น  ๆ  อีกด้วย ธุรกิจ
บริการเพือ่สุขภาพ ประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี ้

(1)  ธรุกจิบรกิารทางแพทย์  
(2)  ธรุกจิสปา  
(3)  ธุรกิจนวดแผนไทย (รักษาโรค)  
(4)  ธรุกจิอืน่  ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 

1)  ก าหนดกลุม่เปา้หมายและออกแบบธรุกจิทีแ่ตกต่าง 
 ก่อนที่ผู้ประกอบการจะเริ่มต้นท าธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพนั้น ควรก าหนด

กลุ่มเป้าหมายให้แน่ชัด เช่น ส าหรับธุรกิจสปา ควรก าหนดว่าลูกค้าจะเป็น
ระดับบน กลาง หรือล่าง กลุ่มลูกค้ามีลักษณะอย่างไร  ทั้งอายุ  อาชีพ  
การใช้ชีวิต หลังจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นขั้นตอนการออกแบบ
ธุรกิจ รูปแบบของร้านและจุดเด่น ที่ท าให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น 
อาจจะเป็นวิธีการท าสปาแบบใหม่ การตกแต่งที่ ไม่เหมือนใคร โปรแกรมเสริม 
อื่น ๆ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ เป็นต้น โดยสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับ
ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ คือการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าต้ังแต่เข้ามา
ในร้าน จนกระทั่งใช้บริการเสร็จสิ้นว่าในแต่ละขั้นตอน ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
ลูกค้าจะต้องได้รับประสบการณ์อย่างไรบ้าง 

2) หาท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม 
 ผู้ประกอบการควรเลือกท าเลที่ใกล้จุดพักอาศัย หรืออยู่ใจกลางออฟฟิศ ซึ่งในการท าธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ท าเล

เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก ท าเลที่ดีจะต้องง่ายต่อการมองเห็น ง่ายต่อการมองหา และไม่ดูลึกลับ เพราะจะต้อง  
ท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้ที่จอดรถก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน หากกลุ่มลูกค้าเป็นคนที่ขับรถมาใช้
บริการ 

 
3)  จดัหาและพฒันาบคุลากร 
 หัวใจส าคัญของการบริการเพื่อสุขภาพ คือ บุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงาน ผู้ประกอบการควรคัดเลือก

พนักงานให้บริการที่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ จากสถาบันที่คนทั่วไปให้การยอมรับ เช่น ส าหรับพนักงาน
นวดแผนไทย ต้องได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งอาจจะได้รับการอบรมจาก โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัด
พระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) หรือ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจะต้องให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เพื่อจูงใจพนักงานในการท างาน รวมทั้งมีการสอนขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 

 
 

1) ก าหนดกลุม่เปา้หมาย
และออกแบบธรุกจิทีแ่ตกตา่ง

2) หาท าเลทีต่ั้งทีเ่หมาะสม

3) จัดหาและพฒันาบคุลากร

4) ขออนุญาตการประกอบธรุกจิ
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4)  จดทะเบยีนขออนญุาตการประกอบธรุกจิ 
 ในการประกอบธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพจะต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ดังนี ้

• ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และธุรกิจนวดแผนไทย เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบ าบัด 
คลินิกแพทย์แผนไทย จะต้องขอรับใบอนุญาต 2 ประเภท คือ  
o ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ต่ออายุทุก 10 ปี 
o ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ส าหรับผู้ให้บริการในสถานพยาบาล ต่ออายุทุก 2 ปี 

กรณีที่สถานพยาบาลต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข กรณีที่คลินิกต้ังในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวั ด โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเท่านั้น   

ส าหรับธุรกิจนวดแผนไทย หากการนวดเป็นการกระท าเพื่อบ าบัดโรค  วินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็ถือเป็น
การประกอบโรคศิลปะ ผู้ที่จะท าการนวดได้ ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องด าเนินการในสถานพยาบาลที่
ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น  

 

• ธุรกิจสปา การท าธุรกิจสปา ทั้ง 3 ประเภท สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย ผู้ประกอบการ
จะต้องยื่นค าขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (มาตรฐาน สบส.) เมื่อได้รับ
การอนุญาต ผู้ประกอบการจะได้รับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ และสัญลักษณ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน โดยเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้จะต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ สถานประกอบการ 

 
ส าหรับสถานประกอบการที่ไม่ได้ขอใบรับรอง จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ต้องระวาง

โทษจ าคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

การยื่นค าร้องขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยนั้น ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อ
หน่วยงานหลักท้ังหมด 3 หน่วยงาน ดังนี้  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมสวย ณ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดของจังหวัดที่ต้ังสถานประกอบการ  
- องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เทศบาล ยื่นขอจดอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตใช้

อาคาร 
- ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล และยังไม่ได้จดทะเบียนกิจการในรูปแบบ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด ต้องด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล ณ ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า   
 
เมื่อยื่นค าร้องแล้ว คณะกรรมการจะออกตรวจสถานประกอบการ ซึ่งจะตรวจทั้งในด้านสถานที่ ผู้ด าเนินการ  

ผู้ให้บริการ คุณภาพของการบริการ และความปลอดภัย ถ้าสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
คณะกรรมการจะออกใบอนุญาต รวมระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 130 วัน 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ  

1) ท าเลที่ตั้ง ผู้ประกอบการควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจบริการให้ชัดเจน เลือกท าเลที่กลุ่มลูกค้าสามารถใช้
บริการได้ง่าย และมีค่าเช่าที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไป  

2) คุณภาพการบริการที่ดีและมีเอกลักษณ์ชัดเจน คุณภาพของการบริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในธุรกิจบริการ 
นอกเหนือจากการบริการที่ดีแล้ว การตกแต่งและบรรยากาศจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์และจุดขายที่ชัดเจน และ
แตกต่างให้กับธุรกิจบริการของเรา 

3) บุคลากรที่มีคุณภาพ ธุรกิจบริการควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และพนักงานควรพูดได้อย่างน้อย  
2 ภาษา เพื่อดึงดดูลูกค้าต่างชาติ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 

1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
เป็นผู้จัดท าเกณฑ์การรับรองคุณภาพ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ โดยพิจารณามาตรฐานจ านวน 5 ด้าน คือ 
ด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร และด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พนักงานผู้ที่ต้องการขอข้ึนใบทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ ก็สามารถขอที่หน่วยงานนี้เช่นกัน  
เว็บไซต์ hss.moph.go.th 
ที่อยู่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท ์ 02 193 7999   
อีเมล ict@hss.moph.go.th 

 
2) สมาคมสปาไทย  

เป็นสมาคมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาและพนักงานที่ท างานในธุรกิจสปา ผู้ประกอบการสามารถรับข้อมู ล
ข่าวสาร หรือเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา หรือร่วมออกบูธในงาน World Spa & Well-Being 
Convention ในเดือนกันยายนของทุกปี นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถประกาศรับพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ  
บนเว็บไซต์ของสมาคมไดอ้ีกด้วย 
เว็บไซต์ www.thaispaassociation.com 
ที่อยู่ สมาคมสปาไทย ชั้น 6 อาคารฟิโก้ เพลส  

ถ.สขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์ 02 381 4441   
อีเมล info@thaispaassociation.com 

 
3)  กรมพฒันาฝมีอืแรงงาน  

มีการเปิดอบรมหลักสูตรทั้งการนวดแผนไทย นวดกดจุด และอบรมไทยสปา ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม  
เว็บไซต์ www.dsd.go.th 
ที่อยู่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

 
โทรศัพท ์ 02 248 3393 



 

 

 


