
สิ่งที่ประชาชนควรรู 

 

เร่ิมตนธุรกิจ 

 1. ผูที่กําลังจะเริ่มตนประกอบธุรกิจสามารถขอคําปรึกษาไดที่ ศูนยแนะนําและใหคําปรึกษาธุรกิจ ชั้น 4 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จ.นนทบุรี  

 2. คุณสามารถประเมินสถานะตัวเอง สถานะทางธุรกิจ และสถานะทางการเงินได เพียงคลิก www.prompt.dbd.go.th 

 3. ผูประกอบธุรกิจสามารถคนหารายชื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพไดทาง www.dbd.go.th 

 

จดทะเบียนธุรกิจ 

 กอนการจดทะเบียนธุรกิจ 

 1. การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมี 3 ประเภท คือ หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 

 2. หางหุนสวน มี 2 ประเภท คือ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด 

 3. ควรเลือกจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทไหนดี 

     * หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  ขอดี : นาเชื่อถือ ไดประโยชนทางภาษีมากกวา 

 ขอเสีย : หุนสวนรับผิดชอบหนี้สินอยางไมจํากัด 

 * หางหุนสวนจํากัด  ขอดี : หุนสวนสามารถจํากัดความรับผิดชอบได 

 ขอเสีย : จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ตองจัดทําบัญชี 

    * บริษัทจํากัด  ขอดี : ผูถือหุนไมจําเปนตองบริหารเอง สามารถขายหรือโอนหุนได  

     บริษัทยังดําเนินตอไดแมผูถือหุนเสียชีวิตหรือลมละลาย 

 ขอเสีย : จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ตองจัดทําบัญชี คาใชจายสูง 

 4. บริษัทจํากัด ตองมีบุคคลตั้งแต 3 คนข้ึนไปเปนผูเริ่มกอการ ผูลงทุนในบริษัทเรียกวา ผูถือหุน และผูมี

อํานาจกระทําการแทนเรียกวา กรรมการ   

  5. คุณสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสได หรือท่ีเรียกวา e-Certificate 

 6. เม่ือจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก จะถูกใชเปนเลข

ประจําตัวผูเสียภาษีอากรของกรมสรรพากร และเลขท่ีบัญชีนายจางของสํานักงานประกันสังคมดวย  

หลังการจดทะเบียนธุรกิจ 

 7. เม่ือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแลว ตองจัดทําบัญชี และเม่ือครบรอบปตองนําสงงบการเงิน โดยสามารถ

นําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือ DBD e-Filing ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา หากไมดําเนินการจะมีโทษปรับ 

http://www.prompt.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/


 * หางหุนสวน ตองนําสงงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชี 

 * บริษัทจํากัด ตองนําสงงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีงบการเงินไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 

 8. การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน เชน การเพ่ิมทุน การแกไขขอบังคับ ฯลฯ ตองรีบแจงตอกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา 

 9. การเลิกนิติบุคคล ตองมีผูชําระบัญชี และตองรีบดําเนินการแจงตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยเร็ว 

การจดทะเบียนพาณิชย  

1. การจดทะเบียนพาณิชย ประกอบดวย 2 แบบ คือ การจดทะเบียนพาณิชยท่ัวไป และ การจดทะเบียน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. จดทะเบียนพาณิชยไดท่ี กทม: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สํานักงานเขต และ ภูมิภาค: เทศบาล 

อบต. และเมืองพัทยา โดยสถานท่ีตั้งสถานประกอบการอยูท่ีไหน ใหไปจดทะเบียนพาณิชยท่ี สํานักงานเขต เทศบาล 

หรือ อบต.ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู 

3. รูหรือไม คาขายทางออนไลนตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยนะ ถาไมจดฯ มีโทษปรับไมเกิน 

2,000 บาท และปรับวันละ 100 บาท จนกวาจะมีการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหถูกตอง 

4. พอคาแมคาออนไลนท่ีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว จะไดรับเครื่องหมาย DBD Registered เพ่ือ

สรางความนาเชื่อถือใหแกเว็บไซต 

 

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  

1. รูหรือไม ผูประกอบการสามารถใชทรัพยสินมาใชเปนหลักประกันทางธุรกิจในการกูยืมเงินกับสถาบัน

การเงินได โดยหลักทรัพยนั้น เชน - กิจการ - สิทธิเรียกรอง - สังหาริมทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ เชน เครื่องจักร 

- อสังหาริมทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ เชน คอนโดมิเนียม และ - ทรัพยสินทางปญญา เชน เครื่องหมายการคา 

 2. กูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยใชหลักประกันทางธุรกิจไมยาก โดย - SMEs ติดตอขอกูเงินจากสถาบัน

การเงิน - สถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อ/ขอสัญญา/หลักประกัน - สถาบันการเงินแจงผลอนุมัติ+ทําสัญญาเงินกู+

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ - สถาบันการเงินแจงจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทางออนไลนกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา และ - SMEs ไดรับเงิน 

 3. ผูบังคับหลักประกัน คือ บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกัน ในกรณีนํา

กิจการมาเปนหลักประกัน โดยผูบังคับหลักประกันจะตองผานการอบรมและไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีกําหนดกอน 

 

 



ขอมูลธุรกิจ 

 1. DBD e-Service คือ แอพพลิเคชั่นที่ใชตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล โดยสามารถดาวนโหลดไดทั้งระบบ 

แอนดรอย และ ไอโอเอส 

 2. รูหรือไมนิติบุคคลตองนําสงงบการเงินประจําปแกกรมพัฒนาธุรกิจ โดยสามารถนําสงงบการเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส หรือ DBD e-Filing ได 

 

สงเสริมพัฒนาธุรกิจ 

 การพัฒนาผูประกอบธุรกิจ 

 1. ประชาชนท่ัวไปและผูประกอบการสามารถเพ่ิมความรูดานธุรกิจไดฟรี จํานวน 8 หลักสูตร ผานระบบ 

e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทาง www.dbdacademy.com   

 2. คุณสามารถพัฒนาตนเองใหเปนนักธุรกิจมืออาชีพได ผานหลักสูตร : - 24 ชั่วโมงสราง DNA นักธุรกิจรุน

ใหมดานนวัตกรรม - สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (SPE) - สรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค (ACM) และ - ปน The Best 

Practice สูสากล       

 3. คาขายผานโลกออนไลนตองมีเทคนิค มาเพ่ิมพูนทักษะกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวยหลักสูตร - สราง

ธุรกิจสู e-Commerce - เทคนิคการถายภาพดวยมือถืออยางมือโปร - Content Writer นักปนเนื้อหาเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายใน Line และ Facebook  

 4. นองๆ นักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาบัญชี มาเตรียมความพรอมกอนกาวเปนนักบัญชีคุณภาพในอนาคตกับ

หลักสูตร สรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม (Young & Smart Accountants) ของกรมพัฒนาธุรกิจการคากันเถอะ 

 5. รูหรือไม ระบบบัญชี สรางความร่ํารวยใหคุณได อยากรูรายละเอียดมาอบรมหลักสูตร “บัญชีชี้ชองรวย” 

กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

 การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

1. รูหรือไม มีเงินเพียง 1 หม่ืนบาท ก็สามารถเปนเจาของธุรกิจแฟรนไชสไดแลว 

 2. หากคุณตองการทราบวาธุรกิจแฟรนไชสแตละแบรนดตองใชเงินลงทุนเทาไร คาขายสินคาประเภทใด ให

ตรวจสอบไดทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th หัวขอ แฟรนไชสสรางอาชีพ     

3. แฟรนไชสทองถ่ิน หรือ Local Franchise ท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เชน - ลูกชิ้นพิษณุโลกรามา จ.พิษณุโลก - แหมมซาลาเปาลาวา จ.นครสวรรค - ฟรุตเทอรเดย (น้ําผลไมปน สมูทตี้) จ.เชียงใหม 

- เปนกาแฟโบราณ จ.สุพรรณบุรี - เพลินกรุงกาแฟรถโบราณ จ.ราชบุรี เปนตน 

4. รูหรือไม ผูประกอบการท่ัวประเทศท่ีตองการเขารวมสรางเครือขายธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย สามารถ

สมัครเปนเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club ไดท่ี สํานักงานพาณิชยจังหวัดท่ัวประเทศ หรือท่ีกระทรวงพาณิชย จ.นนทบุรี 



5. หากตองการรับประทานอาหารไทยท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย โปรดมองหาสัญลักษณ Thai SELECT 

ของกระทรวงพาณิชย 

6. ธุรกิจสุขภาพและความงาม หรือ Wellness & Beauty ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการสงเสริมและ

พัฒนา ไดแก สปา นวดเพ่ือสุขภาพ เสริมสวย และดูแลผูสูงอายุ 

7. คุณสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจได เชน ธุรกิจแฟรนไชส 

คาสงคาปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ธุรกิจบริการ โดยสมัครเขาอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ติดตอ สายดวน 1570 

 

********************************************* 

 


