กฎหมายน่ารู้
สำหรับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา
สินคาภูมิปญญาทองถิ่นไทย

จัดทำโดย
สำนักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โครงการ พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ OTOP ดานกฎหมายการคุมครองสินคาภูมิปญญาทองถิ่นไทย

คํานํา
ป�จจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP เป�นหนึ�งในธุรกิจที�ประสบความสําเร็จอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาวิเคราะห์
พบว่ า ภาพลั ก ษณ์ ที� โ ดดเด่ น ของสิ น ค้ า OTOP ที� ผู้ บ ริ โ ภคนึ ก ถึ ง มากที� สุ ด ได้ แ ก่ การเป� น ของดี ป ระจํ า พื� นถิ� น
เป� น สิ น ค้ า จากภู มิ ป� ญ ญาโดยชุ ม ชน ที� ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และเป� น สิ น ค้ า ที� ส ะท้ อ นความมั� ง คั� ง
ทางวั ฒ นธรรมของชาติ ไ ทยที� แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะพื� นถิ� น

โดยประกอบกั บ ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง ในการ

เป�นศูนย์กลางการท่องเที� ยวที�สําคัญ แห่งหนึ� งในเอเชี ยที�มี ความโดดเด่นด้านวั ฒนธรรม ทําให้อัตราการเติบ โต
ของนั ก ท่ อ งเที� ย วจากต่ า งประเทศมาสู่ ไ ทยสู ง ขึ� น ส่ ง ผลให้ ก ารรู้ จั ก และเลื อ กซื� อ สิ น ค้ า เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ
สินค้าเอกลักษณ์ รวมถึงสินค้าภูมิป�ญญาท้องถิ�นของไทยเติบโตอย่างต่อเนื�อง
นอกจากป�จจัยด้านการตลาดแล้ว หากต้อ งการยกระดับมาตรฐานและเพิ� มมูลค่าให้สินค้า OTOP ไทย
ซึ�งเป�นสินค้าที�มีเอกลักษณ์เฉพาะพื� นถิ�น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการยังจําเป�นต้องศึกษาด้านกฎหมายหรือข้อบังคับ
ว่ า วั ต ถุ ดิ บ ที� นํ า มาผลิ ต ไม่ ก่ อ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ต่ อ ชุ ม ชน ต่ อ สิ� ง แวดล้ อ ม หรื อ การจดทะเบี ย น
ภาษี มู ล ค่ า เพิ� มสํ า หรั บ ผู้ ที� มี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า เกิ น กว่ า 1.8 ล้ า นบาทต่ อ ป� เหล่ า นี� ล้ ว นมี ค วามสํ า คั ญ
เพราะป�จจุบันในโลกออนไลน์ นอกจากเป�นช่องทางการจําหน่ายการตลาดที�ดีแล้ว ยังเป�นสิ�งที�ทําให้กลุ่มลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคเห็นรายละเอียดของสินค้า และเกิดการแพร่ กระจายสู่สายตาผู้บริโภคทั�วโลก บางสินค้า ไม่ได้มาตรฐาน
ทํ า ให้ เ กิ ด การร้ อ งเรี ย นและฟ� อ งร้ อ ง ซึ� ง รวมถึ ง เกิ ด การลอกเลี ย นแบบ กั น จากภายในประเทศเองและ
จากต่างประเทศ ธุรกิจก่อเกิดความเสียหาย
เพื� อให้ผลิตภัณฑ์ภูมิป�ญญาท้องถิ�นไทยสามารถเติบ โตอย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการตลาด
ได้ อ ย่ า งยั� ง ยื น กรมการพั ฒนาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
OTOP ด้านกฎหมายการคุ้มครองสินค้าภูมิป�ญญาท้องถิ�นไทยขึ�น เพื� อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ได้รับองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจด้านกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการคุ้มครองสินค้าภูมิป�ญญาท้องถิ�นไทย สามารถ
ต่ อ รองและรั ก ษาผลประโยชน์ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ได้ อี ก ทั� ง เพื� อเพิ� มขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ให้ กั บ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ ในการต่อรองและดํารงไว้ซึ�งความเป�นเจ้าของภูมิป�ญญาของชุมชนของประเทศไทยสืบไป
ขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานและผู้ มี ส่ ว นเกี� ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ที� ร่ ว มกั น จั ด ทํ า หนั ง สื อ รวบรวมองค์ ค วามรู้ นี�
ซึ�งจะเป�นประโยชน์อย่างยิ�งในการดําเนินธุรกิจ ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

กรมการพั ฒนาชุมชน
พฤศจิกายน 2564

ก

บทนํา
จากภาพรวมเป�าหมายการพั ฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั�น คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พั ฒนา
อย่ า งต่ อ เนื� อ ง สั ง คมเป� น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั� ง ยื น ”

โดยยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิ ติ พั ฒนาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป� น คนดี เก่ ง
แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ส ร้ า ง โ อ ก า ส แ ล ะ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง สั ง ค ม
สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที� เ ป� น มิ ต รกั บ สิ� ง แวดล้ อ ม และมี
ภาครั ฐ ของประชาชนเพื� อประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที� มุ่ ง เน้ น

การพั ฒนาภาคการผลิ ต และ

บริการให้สามารถแข่งขันได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที�ดีขึ�น
รั ฐ บาลมี น โยบายที� ส อดคล้ อ งในการลดความเหลื� อ มลํ� า ของ
สังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ
และการมีรายได้ที�มั�นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ�น ให้เกิดความ
เข้มแข็งโดยการใช้มูลค่าและความคุ้มค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ�น เน้นการ
เตรียมคนและสังคมเชิงรุก โดยระดมกําลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่างๆ ในทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป�นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครั ว ชุมชน ท้องถิ�น ร่วมเป�นพลังในการขับเคลื�อนการพั ฒนาสังคม
อีกทั�ง พั นธกิจกระทรวงมหาดไทยเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่ว นร่ วม
ของทุกภาคส่ว นภายใต้ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เป�นพี� เลี�ย งและให้ คํา ปรึ ก ษาแนะนํา โดยกรมการ
พั ฒนาชุมชนขับเคลื�อนการดําเนินงาน ในการส่งเสริมให้ชุมชนนําภูมิป�ญญาท้องถิ�นมาต่อยอดแปรรูปพั ฒนาและ
ผลิตเป�นสินค้า เป�นผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย พั ฒนา
และสร้างองค์ ความรู้เพื� อใช้ ในงานพั ฒนาชุ ม ชน การจัดทํายุท ธศาสตร์ ชุม ชน รวมทั�งการฝ�กอบรมและพั ฒนา
ข้าราชการ เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง ผู้นําชุมชน และเครือข่ายให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะ ในการทํางาน
ประกอบกับป�จจุบันสินค้า OTOP มีช่องทางการจําหน่ายที�หลากหลาย ทําให้สินค้าภูมิป�ญญาที�เกิดจาก
ชุมชนเผยแพร่ไปทั�วโลก เกิดการเลียนแบบทั�งภายในประเทศและนอกประเทศ เนื�องจาก OTOP เป�นสินค้าหรือ
บริการที�มีความเป�นนวัตกรรมน้อย ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการลอกเลียนแบบกันง่าย เนื�องจากผลิตภัณฑ์ส่ วน
ใหญ่มักจะเป�น “มรดก”เก่าแก่ดั�งเดิมของท้อ งถิ�นที�เอามาปรับประยุกต์บ้างเล็กน้อ ย เพราะจะเกิดนวัตกรรมได้
ก็ต่อเมื�อมี “การเรียนรู้” ไม่ใช่“การเลียนแบบ” จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
ที�ไม่สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ซึ�งมีโรงงานสามารถผลิตสินค้าจํานวนมาก ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว
และจําหน่ายได้ในราคาถูก กว่า กรมการพั ฒนาชุม ชน จึงได้จัดทําโครงการพั ฒนาศั ก ยภาพผลิตภั ณฑ์ OTOP
ด้านกฎหมายการคุ้มครองสินค้าภูมิป�ญญาท้องถิ�นไทยขึ�น เพื� อให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและสามารถ
บังคับใช้กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการเป�นผู้ประกอบการได้ จนนําไปสู่การพั ฒนาธุรกิจที�ถูกต้องตามกระบวนการ
ของกฎหมาย

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คํานํา

ก

บทนํา

ข

สารบัญ

ค

1. ครบเครื่องเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับผู้ประกอบการ OTOP

1

2. ภาษีน่ารู้กับวิสาหกิจชุมชน

5

3. การเตรียมคําขอจดสิทธิบัตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้

8

4. เปิดกฎหมายน่ารู้เรื่องเครื่องหมายการค้าTrademark

12

5. เจาะประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้

15

6. เจาะประเด็นติดปีกให้ธุรกิจยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

18

7. เจาะประเด็นกฎหมายกับการประกอบธุรกิจออนไลน์...เรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ควรละเลย

22

8. สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนําสินค้าเข้าหรือออกนอกประเทศ

28

9. บัญชีเรื่องง่าย เรื่องน่ารู้สําหรับบัญชีของผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

30

10. ข้อต้องรู้!! เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการจดทะเบียนโรงงาน

34

11. กฎหมายประกันสังคมนายจ้างควรรู้ลูกจ้างควรทราบ

37

12. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

40

13. เทคนิคการขออนุญาตจากองค์กรอาหารและยา (อย.)

43

ค

01
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01

ครบเครื่อง
เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์
สําหรับผู้ประกอบการ OTOP

การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ อะไร?

การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ การจดทะเบียนกับ
กรมพั ฒนาธุรกิจการค้าตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะ
ในรูปแบบใดของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
จะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่ อเป็นการ
่ ก
ยืนยันว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจทีถ
ู ต้องตาม
กฎหมาย รวมถึงสามารถสร้างความน่าเชื่อให้
่ มัน
กับกิจการหรือธุรกิจ และสร้างสร้างความเชือ
่
ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ปัจจุบัน
การจดทะเบียนพาณิชย์ มี 2 รูปแบบ คือ

การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(สําหรับธุรกิจที่สามารถชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน)

หมายเหตุ :
1.
กรณีทข
ี่ ายของออนไลน์ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียทีไ่ ม่สามารถชําระเงินผ่าน
แพลตฟอร์มนั้นๆ ได้ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์แบบธรรมดาและยืนภาษีได้ตามปกติ
่ เอกสารเพิ่ มเติม คือ
2.
หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องยืน
่ วกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ แบบ ทพ.) และเอกสารจดโดเมนเนม
รายละเอียดเกีย
่ สดงว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนเนม
ทีแ

1. บุคคลธรรมดา
ตัวอย่างเช่น
่ ยทีใ่ ช้เครือ
่ งจักร
- โรงสีข้าว และโรงเลือ
- กิจการขายสินค้า เจ้าของกิจการหัตถกรรมหรือ
่ ามารถผลิตและขายสินค้าได้เป็นเงิน
อุตสาหกรรม ทีส
่ ีมูลค่าตั้งแต่
20 บาท/วัน หรือมีสต๊อกสินค้าทีม
้ ไป
500 บาทขึน
- กิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทาง
้ ขายทีด
่ ิน
รถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซือ
่ นหรือซือ
้ ขายเงินตราต่าง
การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลีย
้ ขายตั๋วเงิน การธนาคาร โรงรับจํานํา และการ
ประเทศ การซือ
ทําโรงแรม
่ าย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี
- กิจการทีข
แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นระบบดิจิทัล
่ วกับการบันเทิง
เฉพาะทีเ่ กีย

2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พาณิชยกิจ
แบบไหนที่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์

3. นิติบุคคลต่างประเทศมา
เปิดสานักงานสาขาใน
ประเทศไทย

5. วิสาหกิจชุมชุน

4. บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

1

การค้าเร่ การค้าแผงลอย

4

พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

2

พาณิชยกิจเพื่ อการบํารุงศาสนา
หรือเพื่ อการกุศล

5

พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

3

พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ
้
หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึน

6

พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้
จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
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ระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

01

03

04

02

จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่
ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

่ นแปลงรายการจดทะเบียน
การเปลีย
ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน
่ ีการเปลีย
่ นแปลง
นับแต่วันทีม
่ นแปลง ดังนี้
ตามรายการเปลีย

2.1 เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
2.2 เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพิ่ มใหม่
2.3 เพิ่ มหรือลดเงินทุน
2.4 ย้ายสํานักงานใหญ่
2.5 เปลี่ยนผู้จัดการ
2.6 เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนที่อยู่
2.7 ย้าย เลิก หรือเพิ่ มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือ
ตัวแทนค้าต่าง
2.8 แก้ไขเพิ่ มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้า/ออก)
เงินลงหุ้น จํานวนเงินลงทุนของห้าง
2.9 จํานวนเงินทุน จํานวนหุ้น
และมูลค่าหุ้นของบริษัทจํากัด จํานวนและมูลค่าหุ้น
ที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่
2.10 รายการอื่นๆ เช่น แก้ไขชื่อเว็บไซต์
ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ

เลิกประกอบพาณิชยกิจ
ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันทีเ่ ลิกประกอบพาณิชยกิจ

ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
่ ขอใบแทนภายใน 30 วัน
ต้องยืน
นับแต่วันสูญหาย

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ต้องขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่
เริ่มประกอบ
เปลี่ยนแปลง
หรือ เลิกกิจการ

ต้องแสดง
ใบทะเบียนพาณิชย์
หรือใบแทน
ใบทะเบียนพาณิชย์
ไว้ ณ สํานักงาน
ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย

บทกําหนดโทษ

่ ทีใ่ ช้ในการประกอบ
จัดให้มป
ี า้ ยชือ
พาณิชยกิจ ไว้หน้าสํานักงาน
แห่งใหญ่ และสํานักงานสาขาโดย
เปิดเผยภายในเวลา 30 วัน
่ ดทะเบียนพาณิชย์
นับแต่วันทีจ
่ ให้เขียนเป็นอักษรไทย
ป้ายชือ
อ่านง่ายและชัดเจน
่
จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชือ
ด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับ
่ ทีจ
่ ดทะเบียนไว้
ชือ
หากเป็นสํานักงานสาขา
จะต้องมีคําว่า "สาขา" ไว้ด้วย

่ คําขอใบแทน
ต้องยืน
ใบทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่สูญหาย
หรือชํารุด

ต้องไปให้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับรายการ
จดทะเบียนตามคําสัง
่
ของนายทะเบียน

ต้องอํานวย
ความสะดวกแก่นาย
ทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งเข้าทําการตรวจ
สอบในสํานักงาน
ของผู้ประกอบ
กิจการ

ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา
ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่องปรับอีก
วันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ย่ืนคําร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์
ไว้ที่สํานักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทําป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท
และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริตปลอมสินค้า
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์
เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืน
ประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจํา
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การขอดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดําเนินการดังต่อไปนี้

1. จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่
่ นแปลง
2. จดทะเบียนเปลีย
รายการจดทะเบียน
่ นแปลง
3. จดทะเบียนเปลีย
รายการจดทะเบียน

4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์

30
บาท

20
บาท

่
5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึง

20
บาท

20
บาท

่ ัดสําเนาและรับรอง
6. ขอให้เจ้าหน้าทีค
สําเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
่ คําขอ คิดเป็น หนึง
่ ฉบับ)
(หนึง

50
บาท

30
บาท

สถานที่จดทะเบียน
่ จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่
1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ยืน

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง
กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจ
่ ีสํานักงานแห่งใหญ่
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ทีม
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945
ฝ่ายปกครอง สํานักงานเขตทุกแห่ง
รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
่ ีสํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องทีข
่ องเขตนั้น
ทีม

่ จดทะเบียนได้ที่
2. ในภูมิภาค ยืน

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมืองพั ทยา
่ ี
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ของผู้ประกอบพาณิชยกิจทีม
สํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในท้องทีเ่ ทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมืองพั ทยา แล้วแต่กรณี
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่
ส่วนกํากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิ เศษ
กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7
และสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
สามารถ Download แบบพิ มพ์ ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่
www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรือ
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite หรือขอรับแบบพิ มพ์ ได้ที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรุงเทพมหานคร , สํานักงานเขตทุกเขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพั ทยา
แหล่งข้อมูล : กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th
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02
ภาษีน่ารู้
กับวิสาหกิจชุมชน
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02

ภาษีน่ารู้
กับวิสาหกิจชุมชน

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
่ ีการ
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนทีม
่
ผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ซึงดําเนินการ
่ ค
โดยคณะบุคคลทีม
ี วามผูกพั น มีวถ
ิ ช
ี ว
ี ต
ิ ร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่ อสร้างรายได้และพึ่ งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชนโดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน คือ พระราช
บัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548

ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน
2

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ

่ ้องจัดทํา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กําไรสุทธิ (ทางภาษี) x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลบัญชีทีต
: บัญชีงบดุล บัญชีทําการ บัญชีงบกําไรขาดทุนโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ตรวจสอบและรับรองบัญชี (แล้วแต่กรณี)

• วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลจะต้องขอมีเลขประจําตัว
ผู้เสียภาษีอากร ได้ที่สํานักงานสรรพกรพื้ นที่สาขาที่วิสาหกิจชุมชน
มีภูมิลําเนาอยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน

1

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
จะต้องดําเนินการขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรดังนี้

•
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
จะต้องขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรได้ที่สํานักงานสรรพกรพื้ นที่
หรือสํานักงานสรรพากรพื้ นที่สาขาที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลําเนาอยู่
หรือยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ตภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
จดทะเบียนนิติบุคคล

อากรแสตมป์

•

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

(1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ภายใน 2 เดือน
นับจากวันสุดท้ายของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
(2)ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคประจําปี (ภ.ง.ด.50) ภายใน 150 วัน
นับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3

กรณีวิสาหกิจชุมชนประกอบกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วน
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล รายได้โดยส่วนใหญ่เป็นราย
ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ รับจ้างทําของหรือ
อื่นๆ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี

ภาษีมูลค่าเพิ่ ม

่ ีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม วิสาหกิจชุมชนทีม
1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ มที่สํานักงาน
สรรพากรพื้ นที่สาขา (ต่างจังหวัด) หรือสํานักงานสรรพากรพื้ นที่ที่วิสาหกิจชุมชน
ตั้งอยู่ (กทม.) หรือทางอินเทอร์เน็ตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน
่ มีการขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องจัดทําใบกํากับภาษี
สําหรับผู้ประกอบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ มแล้ว เมือ
้ ิสาหกิจชุมชนทีป
่ ระกอบกิจการลักษณะค้าปลีกหรือให้บริการ
ให้แก่ผู้ซอ
ื้ สินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้ง ทั้งนีว
รายย่อยสามารถออกใบกํากับภาษีอย่างย่อได้ และต้องดําเนินการจัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซอ
ื้ รายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ สามารถจัดทํา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกํากับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ได้

•
หมายเหตุ : วิสาหกิจต้องจัดทํารายงานเงินสดรับ-จ่าย เก็บรักษารายงานเงินสดรับ
่ ้ง
- จ่ายและใบสําคัญการจดทะเบียน ณ ทีต
ั ของวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี

• การคํานวณภาษี 2 วิธีเปรียบเทียบกันและชําระภาษีตามวิธีท่ค
ี ํานวณได้มากกว่า

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปไม่ว่าจะมีการขายหรือให้บริการในเดือนภาษีน้น
ั หรือไม่ก็ตาม
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วิธีที่ 1 : ภาษี = เงินได้สุทธิ (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิธีที่ 2 : ภาษี = เงินได้เหนือจากเงินเดือนตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป x 0.5%
(ถ้าคํานวณภาษีตามวิธีที่ 2 แล้ว ไม่เกิน 5,000 บาท ให้เสียภาษีตามวิธีที่ 1)

• การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมาดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
สําหรับเงินได้ประเภทที่ 5-8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน
ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีที่มีเงินได้
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี (ภ.ง.ด.90)

5

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

่ ระกอบการกิจการทีอ
่ ยูใ่ นบังคับทีต
่ อ
วิสาหกิจชุมชนทีป
้ งเสียภาษีธร
ุ กิจ
เฉพาะจะต้องนํารายรับมาเสียภาษีกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ธ.40 ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือนไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่

อากรแสตมป์

่ ยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์
หากมีการทําสัญญาหรือตราสารอื่นๆ ทีอ
ตามบัญชีอากรแสตมป์จะต้องมีเสียอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน

สําหรับเงินได้ประเภทที่ 1-8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม
ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
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ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

่ ่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเงินได้บางประเภท เงินได้ดังกล่าวอาจถูกหักภาษี ณ ทีจ
ซึ่งวิสาหกิจขุมชนสามารถนําเงินภาษีท่ถ
ี ูกหักไวมาหักออกจากภาษีที่ต้องชําระ
เมื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ครึ่งปีหรือประจําปีภาษีในทางกลับกัน เมื่อวิสาหกิจชุมชน
่ า่ ยและนําส่ง
มีการจ่ายเงินได้บางประเภทก็อาจต้องทําหน้าทีเ่ ป็นผูห
้ ก
ั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ
เงินภาษีแก่กรมสรรพากรเช่นเดียวกัน

่ ใิ ช่นต
่ จ่ายเงินได้
วิสาหกิจชุมชนทีเ่ ป็นห้างหุน
้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม
ิ บ
ิ ค
ุ คลเมือ
พึ งประเมินตามตารางสรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
(ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย http://interweb.rd.go.th)
พร้อมนําส่งภาษีให้กรมสรรพากร

01
ไม่ยน
ื่ ขอมี
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท
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02

ไม่ยน
ื่ แบบแสดงรายการ
ภาษีภายในกําหนดเวลา
ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท

เจตนาละเลย

ไม่ยน
ื่ แบบแสดงรายการ

โทษทางอาญา

่ งการเสียภาษี
เพื่ อหลีกเลีย
ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 5,000 บาท
หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือทั้งจําทั้งปรับ

สิทธิประโยชน์ที่วิสาหกิจชุมชนจะได้รับ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเติบโตได้อย่าง
่ สามารถพั ฒนาและ
เข้มแข็ง เป็นองค์กรทางธุรกิจในระดับฐานรากซึง
เติบโตเป็น SMEs ได้ในอนาคต จึงได้มีมาตรการภาษีเพื่ อสนับสนุน
และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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ไม่จัดทํารายงานเงินสด
รับ – จ่าย
ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท

โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับ
วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชนเฉพาะ
ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
ตั้งแต่ปภ
ี าษี 2552 เป็นต้นมา ไม่ต้องรวมคํานวณ
เพื่ อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับรายได้
่ ับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 -2562
ทีร
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ในปี 2560 เป็นต้นไป
่ แบบแสดง
เกิน 60,000 บาต่อปีจะต้องยืน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงได้รับสิทธิประโยชน์
(วิสาหกิจชุมชนที่มีรายได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี
ไม่ต้องยื่นแบบแสดงฯ)

ทั้ ง นี้ แ ต่ เ ดิ ม การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ พึ งประเมิ น ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเฉพาะที่เ ป็ น
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคลจะสิน
้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
แต่เพื่ อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทําธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งทําให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการ
่ ง รัฐบาลได้ขยายการยกเว้นให้ถึงที่ 31 ธันวาคม 2565
พั ฒนาอย่างต่อเนือ
ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทราบสิทธิทีไ่ ด้รับในการขยายเวลาการยกเว้นภาษีตามประกาศกระทรวง
การคลังดังกล่าว ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชนใดยังไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ขอยื่นคําร้องขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
ของวิสาหกิจชุมชน ณ สํานักงานสรรพากรพื้ นที่ หรือสํานักงานสรรพากรพื้ นที่สาขาที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลําเนาตั้งอยู่
เพื่ อปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
่ าของข้อมูล
แหล่งทีม
1. คู่มือภาษีภาษีสําหรับวิสาหกิจชุม (ฉบับปรับปรุง)
https://www.rd.go.th/publish/ﬁleadmin/user_upload/porkor/taxused/community_091160.pdf
2. ภาษีกับวิสาหกิจชุมชน https://www.nasnpptk.com/content/6885/ภาษีกับวิสาหกิจชุมชน
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03
การเตรียมคําขอจดสิทธิบัตร
ที่ผู้ประกอบการต้องรู้
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03
การเตรียมคําขอจดสิทธิบัตร
ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ความคิด
สร้างสรรค์ทน
ี่ าํ ไป

ประดิษฐ์ ออกแบบ

สู่การพั ฒนา

เพื่ อให้ผลิตภัณฑ์มค
ี วาม
โดดเด่นแตกต่างด้วย
ลักษณะเฉพาะ

ผูป
้ ระกอบการควรขอรับ
ความคุม
้ ครองด้วยการ
จดสิทธิบัตร หรืออนุ

่ ู้ประกอบการสร้างสรรค์ขน
“สิ่งใดก็ตามทีผ
ึ้ มาใหม่
้ มาเองไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครมา
หรือทําขึน
สามารถขอรับการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์น้ันได้”

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร โดยเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ให้ความหมายของสิทธิบัตรไว้ดังนี้
ความเหมือนและความแตกต่าง
ของสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
“สิทธิบัตร หมายถึง

่ ัฐออกให้เพื่ อคุ้มครองการ
หนังสือสําคัญทีร
ประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ
่ ีลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ (Product Design) ทีม
่ ฎหมายกําหนด เป็นสิทธิพิเศษทีใ่ ห้ผู้
ตามทีก
ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มี
่ ะผลิตสินค้า จําหน่ายสินค้าแต่เพี ยง
สิทธิ์ทีจ
่ การประดิษฐ์
ผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึง
(Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
่ วกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือ
เกีย
กลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการ
ผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขน
ึ้ หรือทําให้ เกิดผลิตภัณฑ์
้ ใหม่ทแ
ขึน
ี่ ตกต่างไปจากเดิมและเน้นการผลิต
่ ีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ทีม
้ โดยง่าย เช่น กลไกของ
ทีไ่ ม่สามารถคิดค้นขึน
่ งยนต์ยารักษาโรควิธีการในการเก็บ
เครือ
รักษาพื ชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป

อนุสิทธิบัตร หมายถึง

สิทธิบัตร

่ ัฐออกให้เพื่ อคุ้มครอง
หนังสือสําคัญทีร
การประดิษฐ์จะมีลก
ั ษณะคล้ายกันกับการ
่ ี
ประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ทีม
ระดับการพั ฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก
หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพี ยงเล็ก
้ รวม
น้อยและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึน
ทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขน
ึ้
หรือทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ขน
ึ้ ใหม่ทแ
ี่ ตกต่าง
่ งยนต์
ไปจากเดิม เช่น กลไกของเครือ
ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพื ช
ผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป

อนุสิทธิบัตร

ออกแบบผลิตภัณฑ์

(เหมือนกัน) ในแง่ของการคุ้มครองลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของ ผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธี
ในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

คุ้มครองรูปร่างหรือรูปทรงภายนอก
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ์

(ต่างกัน) ในแง่ของเงื่อนไขการพิ จารณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ซึ่งการประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้
อาจจะเป็นการประดิษฐ์ท่ม
ี ีการปรับปรุงเพี ยงเล็กน้อย
และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

การออกแบบผลิตภัณฑ์
แตกต่างจากการประดิษฐ์ตรงที่
เป็นการคุ้มครองโครงสร้าง
ภายนอกของผลิตภัณฑ์
ส่วนการประดิษฐ์เป็นการคุ้มครอง
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ระบบตรวจสอบ
(ตรวจสอบสาระสําคัญ
ก่อนการให้สิทธิ)

รับจดทะเบียน
(ผู้มีส่วนร่วมได้เสียอาจยื่นตรวจสอบ
ภายใน 1 ปี หลังรับจดทะเบียน)

ระบบตรวจสอบ

อายุคุ้มครอง 20 ปี

อายุคุ้มครอง 6 ปี
(ต่ออายุได้ 2 ครั้งละ 2 ปี รวม 10 ปี)

อายุคุ้มครอง 10 ปี

ค่าธรรมเนียม 140,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 17,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 7,500

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
เป็นการประดิษฐ์ขน
ึ้ ใหม่เป็นการประดิษฐ์ทม
ี่ ีข้น
ั
้ เป็นการผลิตทีส
่ ามารถประยุกต์ใน
การผลิตสูงขึน
ทางอุตสาหกรรม

สิ่งใดก็ตามที่ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
เงื่อนไขการขอรับ
สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
เป็นการประดิษฐ์ขน
ึ้ ใหม่เป็นการประดิษฐ์

หรือทําขึ้นมาเองไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครมา
สามารถขอรับการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์นั้นได้

่ ามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
ทีส

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ ออุตสาหกรรมรวมทั้ง
หัตถกรรม

สิทธิบัตรการประดิษฐ์จะเป็นการคุ้มครองกรรมวิธี โครงสร้าง กลไกเทคนิคต่างๆ อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ก็เช่นกันแต่ต้องเป็นอะไรทีเ่ ล็กๆ น้อยๆ ทั้งสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตรต้องเป็นการประดิษฐ์ขน
ึ้ ใหม่และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หากเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการสร้างสรรค์อลังการ
แบบทีไ่ ม่มีใครจะมาลอกเลียนแบบได้
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่ ู้ประกอบการ
การเตรียมการก่อนทีผ
่ คําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
ยืน
ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสาร 6 รายการ
แบบพิ มพ์ คําขอ
(สป/สผ/อสป/001-ก)
รายละเอียดของการประดิษฐ์

ข้อถือสิทธิ

ก่อนที่ผู้ประกอบการจะยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
ต้องตรวจสอบว่าสิ่งประดิษฐ์ของตนเองคืออะไร
ทําเพื่ ออะไร เข้าข่ายการคุ้มครองสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบต
ั รหรือสิทธิบต
ั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ท่ีเราคิดค้นขึ้นมามีความแตกต่าง
่ ทีจ
่ ดทะเบียน
เหมือนคล้ายจากสิ่งประดิษฐ์ของบุคคลอืน
อยูแ
่ ล้วหรือไม่ แนวโน้มการพั ฒนาต่อยอดเป็นอย่างไร
คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
โดยสิ่งที่มีรายละเอียดก็คือรายละเอียด
ของการประดิษฐ์ ส่วนข้อถือสิทธิจะต้องทําเองว่า
สิ่งประดิษฐ์ของเรามีวิธีการของเราเทคนิคของเรา
เราจะขอถือสิทธิอะไรในตัวแบบผลิตภัณฑ์หรือกลไกนี้
หรือสิ่งประดิษฐ์ของเรา ต้องเขียนรายละเอียดให้
่ บุคคลใดหรือผูต
่ บ
บุคคลหนึง
้ รวจสอบทีร
ั คําขอสามารถ
อ่านด้วยตัวหนังสือทีเ่ ราอธิบายตามขัน
้ ตอนและสามารถ
่ ในการอธิบายราย
ทําความเข้าใจได้โดยใช้ตว
ั อักษรเป็นสือ
ละเอียดทุกขั้นตอน

รูปเขียน (ถ้ามี)
เอกสารประกอบคําขอ

บทสรุปการประดิษฐ์

เช่น หนังสือรับรองสิทธิ
สําเนาบัตรประชาชน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
สัญญาการว่าจ้าง
หนังสือมอบอํานาจ เป็นต้น

่ ทีแ
่ สดงถึงการประดิษฐ์
“รายละเอียดการประดิษฐ์” จะต้องแสดงข้อมูลอะไรบ้าง? 1) ชือ
่ วข้องกับการประดิษฐ์ 3) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่ กีย
่ วข้อง
2) สาขาวิทยาการทีเ่ กีย
4) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 5) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
6) คําอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ถ้ามี) 7) วิธีการในการประดิษฐ์ทด
ี่ ีทส
ี่ ุด

ในการยื่นไม่ต้องอธิบายรายละเอียดของการประดิษฐ์
แต่ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบคําขอแสดงให้เห็น
แบบผลิตภัณฑ์ท้ัง 6 ด้าน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเน้นรูปร่างลักษณะภายนอก
จะคุ้มครองรูปลักษณะภายนอก ลวดลายบนตัวผลิตภัณฑ์

คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสาร 4 รายการ

01

แบบพิ มพ์ คําขอ
(สป/สผ/อสป/001-ก)

แต่ลวดลายต้องใหม่ไม่ใช่ธรรมดาทั่วไป แต่การประยุกต์
่ อ
สิง
ี ยูแ
่ ล้วโดยนํามาประดิษฐ์เพิ่ มเติมเล็กน้อยหรือนําของ
่ ทีม

02

ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้งาน ยังไม่ถือว่าเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
กรณีที่ผู้ประกอบการได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและนําไป
จํ า หน่ า ยแล้ ว และจะนํ า มาจดสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะเช่นนี้ ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบใหม่

03

รูปแสดงแบบผลิตภัณฑ์
เช่น รูปถ่าย รูปเขียนทั้ง 6 ด้าน

จะต้องทําการพั ฒนาต่อยอดขึ้นมาก่อนเพื่ อให้ใหม่ขึ้น
จึงจะได้รับการคุ้มครอง

ข้อถือสิทธิ

04

เอกสารประกอบคําขอ

เช่น หนังสือรับรองสิทธิ สําเนาบัตรประชาชน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง
หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรณีย่ืนในนามบริษัท เป็นต้น

คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับประชาชน
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน การเขียนและการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร รวมถึงตัวอย่างคําขอ
รับสิทธิบัตรในสาขาต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพื่ อความรวดเร็วในการได้รับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คลิกดูรายละเอียด https://www.ipthailand.go.th/th/patent-0110.html
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ค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
https://www.ipthailand.go.th/th/patent-001.html

เช่น การเข้าเรียนระบบการเรียนทางไกลทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการ
หรือต้องการได้รับความรู้เพิ่ มเติมโดยสามารถเรียนได้ตลอดและไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม โทร. 0 2547 4661 ในวันและเวลาราชการ

รวมทั้งติดตามข่าวสารผ่าน

Facebook : การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
การยื่นคําขอผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตลอดจนการตรวจสอบสถานะคําขอ

ในภาพรวมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการ
สําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
สามารถรับคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์
การขอรับความคุ้มครอง การป้องปรามการละเมิด และการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
รวมถึงการให้บริการฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่ อหาแนวโน้มเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้
ในการวิจัยและพั ฒนาในอนาคต โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่

iPAC - ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0 2547 5026
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04
เปิดกฎหมายน่ารู้เรื่อง
เครื่องหมายการค้า
Trademark
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04

เปิดกฎหมายน่ารู้เรื่อง
เครื่องหมายการค้า
Trademark

เครื่องหมายการค้า คืออะไร

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)

่ งหมายหรือ
เครื่องหมายการค้า คือ เครือ
สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
เครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่ ม
เติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่ อแสดง
ว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า โคคาโคล่า
ไนกี้ กระทิงแดง เป็นต้น

เครื่องหมายบริการ (Service Mark)

คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่ อ
แสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสาย
การบิน ธนาคาร โรงแรม ปั๊มนํ้ามัน เป็นต้น

่ งหมายการค้า
ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครือ
เครื่องหมายรับรอง (Certiﬁcation Mark)

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ

่ งหมายทีเ่ จ้าของเครือ
่ งหมายรับรองใช้เป็นทีห
่ มายหรือ
คือ เครือ
เกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่ อเป็นการ
รับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม
แม่ช้อยนางรํา ฮาลาล (Halal) อย. ISO เป็นต้น

ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่ อแสดงว่าสินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพี ยงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้
เครื่องหมายการค้าของเราได้ จึงต้องมีการออกแบบโลโก้ เว้น
แต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน (เช่นการควบกิจการ)
่ ข้อความ วลี
สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชือ
สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ งานออกแบบ
หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึง ชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง
หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพ
เครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่ อแสดงถึง อ้างถึง
มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)

่ งหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัท
คือ เครือ
หรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม
กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้าง
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด ตรามิตรผลของบริษัทนํ้าตาล
มิตรผล จํากัด เป็นต้น

่ งหมายการค้าทีเ่ ป็นสัญลักษณ์สากล
เครือ
่ งหมายการค้าทีม
่ ิได้จดทะเบียน
คือการกํากับด้วย ™ หมายถึงเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียน
หรือ ® หมายถึงเครือ
่ จะได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย
ซึง

่ งหมายการค้าจึงมีประโยชน์ดังนี้
การจดทะเบียนเครือ

ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิในเครื่องหมาย
ทั่วประเทศ

เครื่องหมายการค้า
่ ถือ
สร้างมูลค่า ความน่าเชือ
ในตัวสินค้าและสร้างความจดจํา

การประกอบกิจการ การ
่ งทุนไปส่วน
โฆษณา เงินทีล
่ จะเป็นกําไรส่วนหนึง
่ จะ
หนึง
ไปสร้างมูลค่าให้
เครื่องหมายการค้า

ปกป้องการปลอมแปลง
การเลียนแบบ โดยใช้บง
ั คับ
ทางกฎหมาย มีสิทธิเรียก
ร้องค่าเสียหายในทางแพ่ ง
และฟ้องร้องในคดีอาญา

สามารถจําหน่าย
เครื่องหมายการค้าหรือให้
สิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้าได้

10
สามารถนํา
เครื่องหมายการค้าไป
ใช้กับสินค้าประเภทอื่น
ทําให้จําหน่ายได้ง่ายขึ้น

เป็นการประกาศโฆษณา
่ งหมายการค้าดัง
ว่าเครือ
กล่าวไม่สามารถนําไป
ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของ

ใช้เครื่องหมาย (R)
เพื่ อบ่งบอกว่า
เครื่องหมายนี้
ได้รบ
ั การจดทะเบียนตาม
กฎหมายแล้ว

ได้รับการคุ้มครอง
ถึง 10 ปี ซึ่งสามารถต่อ
อายุทุกๆ 10 ปี
โดยการยื่นคํารองต่อ
อายุภายใน 90 วันก่อน
วันหมดอายุ

ปกป้องสิทธิ
ในการทําตลาดด้วย
เครื่องหมาย

เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากการใช้เครื่องหมาย
โดยการให้เช่าสิทธิ์หรือ
การสร้างแฟรนไชส์
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่ งหมายการค้าได้หรือไม่
เสียง ใช้เป็นเครือ

“เสียง” สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
่ ะจดทะเบียนเครือ
่ งหมายการค้าได้นน
โดยเสียงทีจ
ั้ จะ
ต้องเป็นเสียงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือจะต้อง
เป็นเสียงอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัตข
ิ อง
สินค้าโดยตรงหรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดย
ธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจาก
การทํางานของสินค้านัน
้ ซึ่งเมื่อประชาชนฟังแล้ว
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของบุคคลอื่นได้

เสียงที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เช่น เสียง
รถยนต์ เสียงนก เสียงรถไฟ เป็นต้น

เสียงที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว เช่น เสียงโฆษณา
ผ้าอนามัยโซฟี เสียงโฆษณาผ้าอ้อมเด็ก มามี่โพโค หรือที่ได้จด
ทะเบียนการค้าในต่างประเทศแล้ว เช่น ดนตรีไตเติ้ลของค่าย
ภาพยนตร์ Marvel,20th Century Fox,หรือ Harry Potter,
เสียงสิงโตคํารามของค่ายภาพยนตร์ MGM หรือ เสียงโห่ร้อง
ของซาตาน เป็นต้น

่ งหมายการค้า เครือ
่ งหมายบริการ เครือ
่ งหมายรับรอง เครือ
่ งหมายร่วม
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครือ
่ งหมายการค้า
หลักฐานการจดทะเบียนเครือ
ใบคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ซึ่งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ได้เน้นสีเหลือง ได้แก่

•
•
•
•
•

่ เจ้าของเครือ
่ งหมายการค้า
ชือ
่ งหมาย
รูปเครือ
คําอ่านและแปล (ถ้ามี)
จําพวก และรายการบริการ
ระบุการขอจดทะเบียน

รูปเครื่องหมาย
(โดยถ้าข้อมูลมีจํานวน

เกิน 20 แผ่น
ให้ส่งเป็นซีดีแทนตัวเอกสาร)

1.การตรวจค้น

หนังสือรับรองความเป็น
เจ้าของงานลิขสิทธิ์
ซึ่งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ได้ เน้นสีเหลือง
ส่วนที่ต้องแก้ไข ได้แก่

2. การยื่นคําขอจดทะเบียน

่ ผู้ประดิษฐ์(ทุกท่าน)
• ชือ
• หน่วยงานต้นสังกัด
่ ทีแ
่ สดงถึงการสิ่งประดิษฐ์
• ชือ

ทั้งนี้ต้องเตรียมสําเนาใบคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 5 ฉบับและ
รูปเครื่องหมายการค้า 5 รูป

3.การเตรียมคําขอและเอกสารประกอบ

1. การตรวจค้น
ก่อนยื่นคําขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนควรตรวจค้นเครื่องหมายของตนที่ประสงค์
จะยื่นขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้
แล้วหรืออยู่ระหว่างขอจดทะเบียนหรือไม่
่ คําขอจดทะเบียน
2. การยืน
ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจัดเตรียมคําขอจดทะเบียน (แบบ ก.01) โดยกรอกแบบคําขอให้ครบ
ถ้วนโดยการพิ มพ์ และแนบหลักฐานประกอบคําขอ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอจด
ทะเบียนสินค้าหรือบริการ อย่างละ 500 บาท สามารถยื่นคําขอได้ 4 ช่องทาง คือ
1) กลุ่มบริการตรวจรับคําขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2) สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
3) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
4) ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมฯ https://www.ipthailand.go.th

4. บัตรประจําตัวของเจ้าของ
5.หนังสือ
ตั้งตัวแทน
6.เอกสาร
ประกอบอื่นๆ

3. การเตรียมคําขอและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมาย
ร่วม ให้ใช้แบบ ก. 01
่ วกับเอกสารเพิ่ มเติม
* กรณีเกีย

่ ๆ
4. บัตรประจําตัวของเจ้าของ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอืน
่ างราชการออกให้ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลทีอ
่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ทีท
่ กระทําการแทนเจ้าของ)
5. หนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอืน
ให้แนบเอกสาร หนังสือมอบอํานาจ (แบบ ก. 18) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตัวแทน ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
่ ๆ(ถ้ามี) เช่น หลักฐานพิ สูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ หรือหนังสือผ่อนผันการนําส่งเอกสาร (แบบ ก.19) เป็นต้น
6. เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนอืน

่ จดทะเบียนเครือ
่ งหมายการค้า
หมายเหตุ : สามารถอ่านข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการยืน
ในราชอาณาจักรไทยได้ทเี่ ว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th
แหล่งข้อมูล
1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th
2. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://tuipi.tu.ac.th/tuip05.php
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05
เจาะประเด็นกฎหมายแรงงาน
ที่ผู้ประกอบการควรรู้
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05
เจาะประเด็นกฎหมายแรงงาน
ที่ผู้ประกอบการควรรู้

“การเป็นสถานประกอบการ
ต้องมีกฎหมายของหลายๆกระทรวง
่ ในนั้นทีส
่ วข้อง หนึง
่ ําคัญคือ
เข้ามาเกีย
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน”
้ ทะเบียนถูกกฎหมายหรือไม่แต่
ไม่ว่าลูกจ้างจะขึน
่ มาทํางาน การจ่ายค่าจ้างต้อง
เมือ
เป็นไปตามกฎหมายกําหนด และมีความเท่าเทียม
่ งทีถ
่ ูกหยิบ
ความเท่าเทียมเป็นเรือ
ยกมาพู ดถึงการขายสินค้าเพราะอาจถูกลูกค้าต่าง
่ งจากการ
ประเทศไม่ซอ
ื้ สินค้าเนือ
ปฏิบัติต่อลูกจ้างในโรงงานทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ประกอบการทุกท่านจําเป็นต้องทราบ
่ าํ การค้ากับต่างประเทศมองว่า
หลายบริษท
ั โดยเฉพาะบริษท
ั ทีท
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องระมัดระวัง
นอกจากการดําเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและลูกค้า
่ ล
การดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการทีม
ี ก
ู จ้างมีมาตรฐาน
พื้ นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่ง
ผูป
้ ระกอบการหรือนายจ้างควรให้ความเอาใจใส่และดําเนินการ
ให้ถูกต้องในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก้าวแรกของสถานประกอบการเมื่อเริ่มมีลูกจ้างซึ่งตาม
กฎหมายก็คือ ผู้ซ่ง
ึ มาทํางานให้กับนายจ้าง ไม่ว่าลูกจ้างจะขึ้น
ทะเบียนถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อมาทํางานต้องได้รับ
ค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน เป็นเงินที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ทํางานตามสัญญาจ้าง นายจ้างอาจจ่ายเป็นรายวัน ราย
ชั่วโมง หรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยกฎหมายกําหนดไว้ว่า
ค่าจ้างต้องเป็นเงินตราของไทยเว้นแต่ได้รบ
ั ความยินยอมจาก
ลูกจ้างจึงจะจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น โดยลูกจ้าง
ต้องได้รับค่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าที่รัฐบาลกําหนด

เวลาการทํางานตามมาตรฐานสากลนายจ้างใช้แรงงาน
*โดยไม่รวมเวลาพั กอีก 1 ชั่วโมง
ไม่เกิน

ไม่เกิน

ชม./วัน

ชม./วัน

8

7

งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย เช่น งานที่เกี่ยวข้อง
สารเคมี กัมมันตภาพรังสี งานที่มี
เสียงดัง หรืองานที่มีความร้อน ฯลฯ

* หากให้ลูกจ้างทํางานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่าเป็นการให้ทํางานล่วงเวลา
จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างโดยคํานวณเวลาเป็นชั่วโมง
ยกเว้นพนักงานที่มีตําแหน่งงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หากทํางานล่วงเวลา
ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา
ไม่น้อยกว่า

1

วัน/สัปดาห์

หากผู้ประกอบการให้ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดจะต้องจ่าย
ค่าจ้างทํางานด้วย ส่วนวันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ในแต่ละปีจะต้องประกาศอย่างชัดเจนให้
ลูกจ้างทราบ

ไม่จําเป็นต้องเป็นวันอาทิตย์

ประกาศ
วันหยุด

13
วัน/ปี

ส่วนจะมีวันใดบ้างให้อ้างอิงวันหยุดของทางราชการ หรือ
พิ จารณาวันหยุดจากวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อาจกําหนดให้วันฮารีรายออยู่ในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ใน 13 วันนั้นด้วย และในวันหยุด 13 วันนั้นจะต้อง
มีวันแรงงานแห่งชาติรวมอยู่ด้วย 1 วัน

การบังคับให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดหรือทํางานล่วงเวลาสามารถทําได้ เช่น
่ สมปูนแล้วแต่ยังเทปูนไม่เสร็จ แต่ถึงเวลาเลิกงานก่อน
งานเทปูนก่อสร้างทีผ
่ สมไว้อาจใช้ไม่ได้และทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายได้
หากไม่ทําต่อปูนทีผ
กรณีนน
ี้ ายจ้างสามารถบังคับให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาได้
แต่ต้องทําด้วยความสมัครใจ

16

ไม่น้อยกว่า

6

ลูกจ้างที่ทํางานกับนายจ้างมาครบ 1 ปี
นายจ้างจะต้องให้สิทธิ์ลาหยุดพั กผ่อนประจําปีไม่นอ
้ ยกว่า 6 วัน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นวันลา

วัน/ปี

กรณีไม่ใช้สิทธิ์
นายจ้างต้อง
จ่ายคืน
เป็นเงิน

ลาคลอด
ไม่เกิน

98
วัน

ลาป่วย
นายจ้างจ่าย
ไม่เกิน

30
วัน/ปี

ลูกจ้างที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาหยุดพั กผ่อนประจําปีนายจ้างต้องจ่ายคืนเป็นเงิน โดยนําค่าจ้างรายเดือนหารออกมาเป็นรายวัน
แต่หากนายจ้างกําหนดให้ลูกจ้างหยุดและเมื่อถึงวันดังกล่าวลูกจ้างไม่หยุดถือว่าลูกจ้างประสงค์สละสิทธิ์ของตนเอง
โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายคืนเป็นเงิน หรือบางสถานประกอบการอาจให้ยกวันหยุดพั กผ่อนประจําปี
ที่ไม่ได้ใช้ไปรวมเป็นวันหยุดในปีถัดไป
การลาคลอดของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังการคลอด รวมแล้วไม่เกิน 98 วัน
่ า แต่ไม่เกิน 45 วัน
โดยที่ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีล
ในจํานวนวันลาคลอดนี้ให้รวมวันที่ไปตรวจครรภ์ด้วย

การลาป่วยลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ปว
่ ยจริงจนกว่าจะหาย
แต่การลาป่วยกฎหมายกําหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ให้ไม่เกิน 30 วันทํางาน ใน 1 ปี
การป่วยจริงหรือป่วยเท็จสามารถพิ สูจน์ได้ด้วยใบรับรองแพทย์
ลูกจ้างที่ลาป่วยระยะเวลาตัง
้ แต่ 3 วันขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์แก่นายจ้าง

ลากิจ
ได้รับค่าจ้าง
ไม่เกิน

3

วัน/ปี

การลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี

การจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
• กรณีการทดลองงานกําหนดไว้ 119 วัน
หากทดลองงาน 120 วันแล้วเลิกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
• แต่หากทดลองงาน 118 วันและ ไม่ผ่านการทดลองงาน
้ ายจ้างเลิกจ้างโดยจ่ายค่าจ้างแค่เดือนสุดท้ายเท่านั้น
ในกรณีนีน
• แต่ถ้าลูกจ้างทํางานครบ 120 วันแล้วถูกเลิกจ้าง ถึงแม้จะไม่ผ่านการทดลองงาน
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วันของการทํางานสุดท้าย
อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้และจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้ก็คือ ทุกอาชีพมีเกณฑ์การเกษียณ
เช่น ราชการและรัฐวิสาหกิจให้เกษียณที่อายุ 60 ปี ส่วนลูกจ้างในภาคเอกชน หากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สามารถขอเกษียณกับนายจ้างได้ และเมื่อขอเกษียณแล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ให้ด้วย
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นนายจ้างจะมีความผิด

่ ายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
กรณีทีน

่ ํางานไม่ไหวขอใช้สิทธิ์เกษียณ และได้ค่าชดเชย
กฎหมายอนุญาตให้คนอายุ 60 ปี ทีท
่ ําลังทําธุรกิจท่านต้องเตรียมเงิน
จากนายจ้าง ตามกฎหมาย สําหรับผู้ประกอบการทีก
้
่ ด้วย ลูกจ้างทีอ
่ ยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจและทําให้เราเติบโตขึน
ส่วนนีเ้ อาไว้เผือ
ผู้ประกอบการต้องมีเงินค่าชดเชยยามทีเ่ ขาเกษียณและออกจากบริษัท

การทุจริตต่อหน้าที่ ส่วนการทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
นายจ้างต้องพิ สูจน์ให้ได้ว่าลูกจ้างนั้นทําให้เสียหายอย่างไร ไม่ใช่เป็นการคิดไปเองของฝ่ายนายจ้าง
* กรณีทล
ี่ ูกจ้างได้รับโทษจําคุกแล้วรอลงอาญา ลูกจ้างยังสามารถมาทํางานต่อได้
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างคนนั้น เพราะความหมายของการรับโทษจําคุกคือการเดินเข้าคุกจริงๆ
่ ู้ประกอบการต้องระวัง โดยเฉพาะกรณีต้องการ
การใช้แรงงานเด็ก ปัจจุบันมีความเข้มงวดในการใช้แรงงาน 3 กลุ่มทีผ
เปิดตลาดไปทั่วโลก ต้องดูแลแรงงานกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานหญิงมีครรภ์ และแรงงานเด็ก หากมีปญ
ั หาใน 3
เรื่องนี้ลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้า การใช้แรงงานเด็กห้ามนายจ้างจ้างเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปีเป็นลูกจ้างเด็ดขาด
หากจ้างเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปีเป็นลูกจ้างให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน

้ ได้ด้วยการศึกษารายละเอียดทีเ่ กีย
่ าจเกิดขึน
่ วข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
การเริ่มต้นดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการสามารถลดปัญหาด้านแรงงานทีอ
่ ถานประกอบการตั้งอยู่ นอกจากนีก
้ ระทรวงแรงงาน
หรือขอรับคําแนะนําจากกรมสวัสดิการคุ้มครองและคุ้มครองแรงงาน ประจําจังหวัดทีส
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทํา มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2563 : ข้อกําหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ
สามารถดูเพิ่ มเติมได้ที่ http://tls.labour.go.th/index.php/vchakan/downloads/mmd/1196-8001-2563-tls-8001-2563
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เจาะประเด็นติดปีกให้ธุรกิจ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

คือข้อกําหนดด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุง
่ เน้นให้เกิดการพั ฒนาเพื่ อยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้อง
กับนโยบาย OTOP

่ ีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์
“ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชนทีม
ข้อกําหนดได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ ม และยกระดับมาตรฐาน
สินค้าตนเองเพื่ อตอบความต้องการผู้บริโภคได้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

่ ะยืน
่ ขอ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ต้องมีผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะด้านคุณภาพเพี ยงพอทีจ
ใบรับรองมผช. และหากต้องการขอใบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
่ นไขในข้อกําหนดและขั้นตอนต่าง ๆ จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ควรรู้หลักเกณฑ์และเงือ

ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

กําหนดมาตรฐาน

รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

พั ฒนาผู้ผลิต

การกําหนดมาตรฐาน

ส่งเสริมและประชาสัมพั นธ์

ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและผ่านการ
ตรวจสอบถึงได้รับรองมาตรฐาน หาก

สมอ. จะสร้างการรับรู้เพื่ อให้รู้จักและ

ผู้ประกอบการต้องการรู้ผลิตภัณฑ์มี

พั ฒนาผู้ผลิต

มาตรฐานหรือไม่ ? จะอยู่ในส่วนของ

ผู้ประกอบการในกลุ่ม OTOP กลุ่มดี

งานกําหนดมาตรฐาน

จะจัดอยู่ในส่วนของการพั ฒนา

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต มผช. จะจัดสัมมนาให้ความรู้
เทคนิคการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น

ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจประเมิน

แก่ผู้ประกอบการทัว
่ ทุกภูมิภาค

สถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ทําต้องมีคุณภาพตามมผช.

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ผลิต

/มีใบรับรองอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรับรอง

สินค้า OTOP ให้มีความแข็งแกร่ง

/การต่ออายุใบรับรองหรือการออกใบรับรองใหม่

และยั่งยืน จะมีการส่งเสริมให้ความรู้

ให้ดําเนินการตามกระบวนการขอการรับรองใหม่

ผู้ประกอบการจนกระทั่งยื่นขอ

(ใบรับรอง มผช. ประกอบด้วย เลขที่ใบรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้

ชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง

่ี ง
ผลิตภัณฑ์ทย
ั ไม่มค
ี ณ
ุ ภาพ? จะอยูใ่ น

วันที่ออกใบรับรอง สถานที่ทํา/ที่อยู่ ชื่อ/ประเภท/

ส่วนของการพั ฒนาผู้ผลิต

ชนิด วันสิ้นอายุ)

ส่งเสริมและ
ประชาสัมพั นธ์

เกิดความตระหนักในเรื่องมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เผยแพร่
ประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สร้างแรง
จูงใจยกย่องผลิตภัณฑ์ชาวบ้านที่ได้รับ
การรับรอง ทําให้ผู้บริโภคเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีว่าเป็นสินค้าคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยให้มีออกงาน ออกบูธ
ผ่านการประสานงานไปทางกระทรวง
อุตสาหกรรมส่วนกลาง หรือ
อุตสาหกรรมจังหวัด ให้ส่ง
ผู้ประกอบการมาร่วมงานหรือแสดง
โชว์สินค้าต่าง ๆ ผู้ประกอบการที่ได้
รับรองมผช. สามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการส่งเสริมในเวปไซด์

ผลิตภัณฑ์ที่ขอมาตรฐาน จะอยู่ในส่วนรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
่ ง แต่มีมาตรฐานทีใ่ ช้ได้ 1,355
ปัจจุบัน (ตุลาคม 2564) มีการประกาศ 1,563 เรือ
มาตรฐาน เนื่องจากมีมาตรฐานบางเรื่องยุบไปรวมกับเล่มอื่น หรือต้องยกเลิกไป
เนื่องจากมีการออกมาตรฐานแล้วในบางเรื่องมีเกณฑ์มาตรฐานที่มีข้อจํากัดทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารมีการยกเลิกมากที่สุด เนื่องจากเมื่อ
ก่อนมีชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “อาหารและยา” ทางอย. ประกาศมีสรรพคุณทางยา ทั้งนี้หาก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมชนมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ทางสมอ. จะมีการประกาศ
แก้ไขเป็นปีท่ต
ี รวจแก้ไข
ผ้าและ
่ งแต่งกาย
เครือ

98, 7%

ผ้าและ
่ งแต่งกาย
เครือ

100, 7%

่ ง มีสัดส่วนของมาตรฐานกลุ่มอาหารมีมากทีส
่ ุด
มาตรฐาน 1,355 เรือ
่ งมีผู้ประกอบการอาหารมากและหลากหลาย รองลงมาได้แก่
เนือ
่ ะลึก เครือ
่ งดืม
่ สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
ของใช้ของตกแต่ง ของทีร
่ งแต่งกาย ตามลําดับ
ผ้าและเครือ

อาหาร
98, 7%

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

่ งดืม
่
เครือ

่ ง
1,355 เรือ

98, 7%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของ
ตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้า เครื่องแต่งกาย และมี 3 กลุ่ม

่ ะลึก
ของใช้ ของตกแต่ง ของทีร

ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ต้องมีการตรวจสุขลักษณะและได้รับ

443, 33%

ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนไปยื่นขอใบรับรองมผช.

อาหาร

่ มาตรฐาน
ชือ

อาหาร

่ งดืม
่
เครือ
สมุนไพร
ทีไ่ ม่ใช่อาหาร
ของใช้ของตกแต่ง
่ ะลึก
ของทีร

3 กลุ่มผลิตภัณฑ์

่ งดืม
่
เครือ

่ ้องมีการตรวจสอบและ
ทีต
ได้รับการรับรองด้าน

ขอบข่าย
นิยาม
่ ้องการ
คุณลักษณะทีต
การบรรจุ
่ งหมายและฉลาก
เครือ

สุขลักษณะก่อน

สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร

่ งแต่งกาย
ผ้า เครือ

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

การทดสอบ
สุขลักษณะ

่ งดืม
่ สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
กลุ่มผลิตภัณฑ์3 กลุ่ม คือ อาหาร เครือ
่ วข้องก่อนไปยื่นขอมผช. (การตรวจสุขลักษณะ ได้แก่
สินค้าต้องมีมาตรฐานด้านสุขลักษณะจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ ั้งและอาคารผลิต เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต
ตรวจสถานทีต
่ มั่นว่า
การสุขาภิบาล การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด บุคลากร) เพื่ อดูความปลอดภัย และให้ผู้บริโภคเชือ
่ ีอร่อยแล้ว สถานผลิตทีเ่ หมาะสม และมีความปลอดภัยด้วย การตรวจมาตรฐานจะต้องผ่าน
นอกจากอาหารทีม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงสามารถไปยื่นขอมผช.ได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมอาหาร
และยา และกรมสรรพสามิต (ใบรับรองให้อนุญาตมีอายุ 3 ปี)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 เล่ม ประกอบด้วย
่ มาตรฐาน
1) ชือ
2) ขอบข่าย
3) นิยาม
่ ้องการ
4) คุณลักษณะทีต
5) การบรรจุ

่ งหมายและฉลาก
6) เครือ
7) การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
8) การทดสอบ
9) สุขลักษณะ
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เกณฑ์กําหนดการตรวจประเมิน
ศักยภาพและตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการรับคําขอ

ประกอบด้วย

1) กรณีเป็นกลุ่ม

่ วข้อง ประเมิน
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารทีเ่ กีย

– หนังสือรับรองกลุ่ม สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของประธานกลุ่ม

่ ํา พิ จารณาผลิตภัณฑ์เบือ
้ งต้นโดยการตรวจพิ นิจ
สถานทีท
ได้แก่
ลักษณะโดยรวมเป็นไปตามข้อกําหนดในมผช.
การบรรจุควรมีลักษณะของภาชนะบรรจุทด
ี่ ี
ลักษณะปรากฏโดยใช้ประสาทสัมผัส เช่น การดมกลิ่น การ
สัมผัส การชิมรส และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ
โดยต้องมีสี กลิ่นรสทางธรรมชาติไม่มีส่ิงแปลกปลอม
อีกทั้งมีการกําหนดส่วนผสมตามเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์ในการให้
่ วชาญทีต
่ รวจสอบ
คะแนนเป็นลําดับ ตามพึ งพอใจของผู้เชีย

ประกอบด้วย

่ บุคคลธรรมดา
2) กรณีเป็นชือ

– สําเนาบัตประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยน
ื่ ขอ ใบทะเบียนพาณิชย์

3) กรณีเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด
– ประกาศนียบัตร OPC หนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จํากัด สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจหรือหุ้นส่วน

่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
4) กลุ่มเครือ

– ใบอนุญาตให้ผลิตและรายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากกรมสรรพสามิต

่ งดืม
่
5) กลุ่มอาหารและเครือ

่ ลิตจากสอจ./อย.
– สําเนาบัตร สําเนาใบอนุญาตสถานทีผ

่ งสําอาง
6) กลุ่มเครือ

่ ํา
การตรวจประเมินสถานทีท

่ งสําอางควบคุมสอจ./อย.
– สําเนาใบรับแจ้งผลิตเครือ

ประกอบด้วย

7) กลุ่มวัตถุอันตราย
(ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ไล่กําจัดแมลง)

่ ําการผลิตจริง
1) เป็นสถานทีท

– สําเนาใบแจ้งข้อเท็จจริงจากสอจ./อย.

2) ไม่เป็นผู้แอบอ้างหรือทําการผลิตแอบแฝง
่ งจักร เครือ
่ งมือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตอย่างเพี ยงพอ
3) มีเครือ
่ ําต้องมีสุขลักษณะเป็นไปตามทีม
่ าตรฐานกําหนด
4) สถานทีท
้ งต้น
5) ควรมีความรู้ ความเข้าใจการควบคุมคุณภาพเบือ
่ ํา
6) การตรวจประเมินสถานทีท

่ ้องการรู้หลักเกณฑ์และ
ผู้ประกอบการทีต
่ นไขการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เงือ
ชุมชน รายละเอียดแบบฟอร์มต่าง ๆ ก่อน
่ น
ดําเนินการ หรือผู้ทีย
ื่ ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วต้องรู้ว่าสินค้าตัวเองมี
มาตรฐานเข้าข่ายผลิตภัณฑ์ไหน และได้ใบ
่ มาตรฐาน
รับรองหรือไม่ สามารถเข้าไปดูรายชือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่ www.tisi.go.th

้ ารยืน
่ ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขน
** ทั้งนีก
ึ้ กับความสมัครใจ ไม่มีกฎหมายบังคับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
่ ู้ประกอบการต้องเสีย คือผลิตภัณฑ์ทน
่ งดืม
่
ตรวจสอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ส่ง
ิ ทีผ
ี่ ําไปตรวจสอบ เช่น อาหารเครือ
่ งจากมีการเปิดใช้แล้วอาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อน สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม
และสมุนไพร หากมีตรวจสอบแล้วไม่คืน เนือ
่ งแต่งกายของใช้ตรวจสอบแล้ว ทางมผช.จะคืนให้ทุกรายการ
เครือ
โดยผู้ประกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้ฟรี
่ งทีอ
่ าจจะได้รับด้วย เช่น
• โดยผู้ตรวจสอบมีการตรวจสอบตามความพึ งพอใจ และเพื่ อความปลอดภัยตามความเสีย
่ งไปขอทีส
่ มอ.ได้เพื่ อนําไปใช้
จุลินทรีย์ เคมี และหากผู้ประกอบการมีความต้องการได้รับการผล Lab สามารถทําเรือ
กรณีอน
ื่ ๆ
่ วข้องก่อนไปขอตรวจคุณภาพและขอใบรับรองมาตรฐาน
• ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ มีข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมอ. เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึง
และกระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต เป็นต้น
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07
เจาะประเด็นกฎหมาย
กับการประกอบธุรกิจออนไลน์
...เรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ควรละเลย
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07

เจาะประเด็นกฎหมาย
กับการประกอบธุรกิจออนไลน์
...เรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ควรละเลย

่ วข้องกับ
“กฎหมายประกอบการธุรกิจออนไลน์ มีหลายฉบับมีส่วนเกีย
ผู้ประกอบการ ควรรู้และทําความเข้าใจก่อนดําเนินการธุรกิจ
่ หน่วยงานหนึง
่ มีหน้าทีก
่ ํากํากับดูแล คือ สํานักงานคณะ
ในการค้าขายออนไลน์ ซึง
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)”

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ
ประกอบธุรกิจ “ออนไลน์”
มีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) ทําหน้าที่กํากับดูแล
หลัก ๆ 3 ฉบับ
่ ผูป
ซึง
้ ระกอบการควรรูแ
้ ละทําความเข้าใจ
กฎหมายเกี่ยวกับในการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์

1) พระราชบัญญัตข
ิ าย
ตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545

2) กฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําหนดการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ โดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561

3) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในด้านการโฆษณา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
การประกอบธุรกิจออนไลน์หรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตามกฎหมายนิยามว่า
“การตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะการสื่อสารข้อมูลเพื่ อ
เสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง และมุ่งหวังให้บริโภค
แต่ละรายตอบกลับ เพื่ อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
่ สาร
“การทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะการสือ
ข้อมูลเพื่ อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อ
่ อยูห
ผูบ
้ ริโภค ซึง
่ า่ งโดยระยะทางและมุง
่ หวังให้บริโภค
แต่ละรายตอบกลับ” โดยมีวิธีการโฆษณาบอกราย
่ เช่น
ละเอียดของตัวสินค้าผ่านหน้าจอ หรือผ่านสือ
แอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ต (facebook,
instagram, line) และทีวี ถือว่าเข้าข่ายเป็นการ
่ จะต้องจดทะเบียนกับสคบ.
ตลาดแบบตรง ซึง

้ ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์
“การซือ
อิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตาม
่ นไขทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ละเงือ
” ไม่ต้องจดทะเบียนกับสคบ. ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่
การทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commece)
่ นเว็บไซต์เกีย
่ วกับอีก
เช่น ขายเองหรือให้เช่าพื้ นทีบ
e-Commece ต้องไปจดทะเบียนกับกองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า
่ ไม่เกีย
่ วกับส่วนสคบ.
ซึง
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กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดการซื้อขายสินค้าบริการ
โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
1) การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดา ซึ่งมิใช่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามแบบ
ตรงและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้าน
่ ล้านแปดแสนบาทต่อปี ไม่ต้องจด
แปดแสนบาทต่อปี –แต่บุคคลธรรมดามีรายได้เกินหนึง
ทะเบียนกับสคบ. แต่ต้องเสียภาษีกับกรมสรรพากร และต้องจด VAT.

2) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่ข้น
ึ ทะเบียนตาม
กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ต้องขึ้นทะเบียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และต้องจดทะเบียนขึ้นกับกรมพั ฒนาธุรกิจการ
ค้า ถ้าไม่จดทะเบียนหากมีการร้องเรียน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ประกอบการจะมีความผิดตาม
กฎหมาย ต้องเสียค่าปรับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท/ปี
หรือทัง
้ จําทัง
้ ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

3) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียน
ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน - ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
กับสคบ. แต่ถ้าต้องขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่ไม่ทําตามกฎหมาย หากมีการร้องเรียน
อาจมีความผิดตามกฎหมาย มีบทลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท/ปี
และปรับเพิ่ มวันละอีกหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน
4) การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ - ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนกับสคบ. แต่ต้องจดทะเบียนกับสหกรณ์

่
รูปแบบตลาดขายตรง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ สือ
(อินเตอร์เน็ต แอปพลิคชั่น โทรทัศน์ หนังสือ) และผู้บริโภค

รูปแบบตลาดขายตรง
ผู้ประกอบการ
่
สือ
ผู้บริโภค

อินเตอร์เน็ต
แอปพลิเคชั่น
โทรทัศน์
หนังสือ

การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้น
แต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (มาตรา 27) โดยถ้าทําก่อนจะ
ได้รับโทษตามกฎหมาย (มาตรา 51/1) และผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจําคุก
่ ปี หรือปรับไม่เกินหนึง
่ แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับอีกวันละไม่เกินหนึง
่
ไม่เกินหนึง
่ บาท ตลอดเวลาทีย
่ ังฝ่าฝืน
หมืน
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สคบ. มีหน้าที่กํากับดูแลการขายสินค้าตลาดแบบตรงทุก
ช่องตามแพลตฟอร์ม ทั้งผู้ประกอบการ สื่อ ผู้บริโภค
ทัง
้ นี้ผู้บริโภคควรทําตามแบบฟอร์มซื้อขายเพื่ อสามารถซื้อสินค้าได้อย่างมัน
่ ใจ หากเกิดปัญหา
(สินค้าเสียหาย ไม่ส่งสินค้า ชํารุดบกพร่อง หรือได้สินค้าไม่ตรงตามที่ซื้อ) ไม่สามารถหาผู้มารับ
ผิดชอบ ทางสคบ. จะดําเนิการเจรจาให้จนสุดปลายทาง คือฟ้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยทางสคบ. จะดูวิดีโอจากการขนส่งทั้งผู้รับและผู้ซื้อการขนส่ง ซึ่งจะดูเป็นกรณี ๆ
ไป เช่น ช่องทางการรับส่ง วิธีการโอนเงิน (บัตรเครดิต ชําระปลายทาง หรือที่ธนาคาร) ถ้ามีการ
ปฏิบัตินอกแพลตฟอร์ม ออกจากกฎกติกา เช่น ไปติดต่อและโอนเงินกันเองโดยไม่ผ่าน
แพลตฟอร์ม หากเกิดความเสียหาย มีการฉ้อโกงกัน เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้รับรู้ หากมีการร้อง
เรียนไปสคบ. จะมีปญ
ั หาและยุ่งยากไม่สามารถจัดการให้ได้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
นิติบุคคล ผู้ย่น
ื คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องไม่เคยถูกเพิ กถอนทะเบียน
การประกอบธุรกิจในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคําขอจดทะเบียน และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล (มาตรา 38/4)
โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1

เป็นผู้เป็นบุคคลล้มละลาย

่ คําขอจดทะเบียนการประกอบ
การวางหลักประกันในการยีน
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
่ คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
มาตรา 38/5 ผู้ยีน
ตรงหรือตลาดแบบตรง ต้องวางหลักประกันต่อนาย
ทะเบียน เพื่ อเป็นหลักประกันการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์
่ นไขทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง กรณีบุคคล
วิธีการ และเงือ
่ ล้านแปด
ธรรมดา มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่เกินหนึง
่ ขอจดตลาดแบบตรง
แสนบาทต่อปี ภาษีไม่ต้องยืน
(ยกเว้นให้) *ในกฎหมายตลาดแบบตรง : ผู้ประกอบมีหน้า
่ อ
ทีต
้ งรายงานผลประกอบการหรือยอดขายก่อนหักรายจ่าย

2

เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3

เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิ พากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดระหุโทษ

4

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่ง
่ ทีจ
่ ด
รับผิดชอบในการดําเนินงานของห้างหุน
้ ส่วนหรือบริษท
ั อืน
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง

ทุกสิ้นปี (31 ธันวาคมของปี) ภายใน 60 วัน

5

่ รับผิดชอบ
เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึง
ในการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิ กถอนทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคําขอจดทะเบียน
(มาตรา 38/2)

่ คําขอ
เงินหลักประกันในการยืน
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
ผู้ยน
ื่ คําขอรายใหม่
- บุคคลธรรมดา

5,000

บาท

- ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

25,000

บาท

5,000

บาท

- ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

25,000

บาท

รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท/ปี

50,000

บาท

รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี

100,000

บาท

รายได้เกิน 100 ล้านบาท/ปี

200,000

บาท

ผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง
รายได้ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปี
- บุคคลธรรมดา
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เงินหลักประกันที่ได้วางยี่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงกับ
ทางสคบ. ทั้งนี้สคบ. ต้องรับเงินหลักประกันเอาไว้เพื่ อจ่ายชดเชยเยียวยาให้กับผู้บริโภค
หากบริษัททําความเสียหายให้กับผู้บริโภคและไม่ยอมชดเชยเยียวยา ในเบื้องต้นทางสคบ.
จะสั่งให้จ่ายเงินหลักประกันให้ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น
1) หากมีเงินหลักประกันจากระบบหายไป บริษัทต้องมีหน้าทีเ่ อาเงินไปเติมให้ครบ ถ้าไม่เติม สคบ.อาจจะมีการเพิ ก
ถอนใบอนุญาตไม่ให้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
2) ถ้าผู้ประกอบการต้องการเลิกธุรกิจหรือมีความประสงค์จะไม่ดําเนินการ สามารถแจ้งความประสงค์ไปยัง
สคบ. นายทะเบียนสคบ. จะคืนรับประกันพร้อมดอกผลมีท้ง
ั เงินสดและหนังสือคํา้ ประกัน แล้วแต่บริษัทจะเลือกจะ
ใช้รูปแบบอาจเป็นเงินสดหรือรับหนังสือคํา้ ประกัน ถ้าวางหลักประกันเป็นเงินสดทางสคบ. จะเปิดบัญชีไว้และ
่ บัญชีสคบ.เพื่ อการวางหลักประกัน บริษัท...
เก็บบัญชีไว้ให้ ชือ

้ ขาย
การออกเอกสารการซือ
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
่ ัดทํากฎหมาย
มีหน้าทีจ
้ ขายสินค้าหรือบริการ และให้ผู้จําหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง
1) จัดทําเอกสารการซือ
่ ่งมอบเอกสารการซือ
้ ขายสินค้าหรือบริการนั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือบริการ
มีหน้าทีส
้ ขายสินค้าหรือบริการส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือบริการ
2) จัดทําเอกสารการซือ
้ ขาย ต้องมีข้อความภาษาไทยทีอ
่ ่านเข้าใจง่าย โดยระบุชอ
่ อ
3) เอกสารซือ
ื่ ผู้ซอ
ื้ และผู้ขาย วันทีซ
ื้ ขาย
่ ่งมอบสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาดังกล่าวทีเ่ ห็นเด่นชัด
และวันทีส
้ ขายสินค้าหรือการใดทีผ
่ ู้ประกอบธุรกิจขายตรง
กว่าข้อความทั่วไป (มาตรา 30) โดย การซือ
ผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
้ ขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่มีผลผูกพั นผู้บริโภค
ตามกฎหมาย (มาตรา 30 หรือมาตรา 31) การซือ
(มาตรา 32)

สิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา
ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเจ็ดวันนับวันทีไ่ ด้รับสินค้าหรือบริการ
ไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบการธุรกิจตลาด
แบบตรง สําหรับธุรกิจขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จําหน่าย
่ วข้องก็ได้ และไม่ใช่บังคับกับ
อิสระหรือตัวแทนขายตรงทีเ่ กีย
่ ําหนดใน
ประเภทราคาหรือชนิดของสินค้าหรือบริการตามทีก
พระราชกฤษฎีกา (มาตรา 33)
่ ผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ผู้จําหน่ายอิสระตัวแทน
เมือ
ขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาด
่ ู้บริโภคจ่ายไปเพื่ อการซือ
้ สินค้า
แบบตรงคืนเงินเต็มจํานวนทีผ
การนั้นภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ในกรณีทผ
ี่ ู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลอดแบบตรงใด
่ ให้
ไม่คืนเงินตามจํานวนและภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง
ผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
้ ปรับตามอัตราที่
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ชําระเบีย
คณะกรรมการประกาศกําหนดให้แก่ผู้บริโภค (มาตรา 36)

้ ขาย
บทกําหนดโทษของเอกสารการซือ
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
้ ขายสินค้าหรือบริการ หรือผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทน
ผู้ใดไม่จัดทําเอกสารการซือ
้ ขาย
ขายตรง หรือผูป
้ ระกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผูใ้ ดไม่สง
่ มอบเอกสารการซือ
้
่
สินค้าหรือบริการ หรือส่งมอบเอกสารซือขายสินค้าหรือบริการทีไม่เป็นไปตาม
่ หรือวรรคสอง ต้องระวังโทษไม่ปรับไม่เกิน ห้าหมืน
่
มาตรา 30 วรรคหนึง
้ ขายสินค้าหรือบริการทีม
่ ี
บาท (มาตรา 51/2) และ ผู้ใดทําเอกสารการซือ
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีทผ
ห้าหมืน
ี่ ู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงิน
่ ให้ผู้จําหน่ายอิสระ
ตามจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง
ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
้ ปรับตามอัตราทีค
่ ณะกรรมการระกาศกําหนดให้แก่ผู้บริโภค
นั้น ชําระเบีย
(มาตรา 51/3)

่ ีการร้องเรียนสูงสุด
ประเด็นปัญหาทีม
้
1) ผู้บริโภคได้รับสินค้าไม่ตรงตามทีไ่ ด้ส่ังซือ
2) จัดส่งสินค้าช้ากว่ากําหนด
3) การกําหนดราคาสินค้าผิดพลาด
่ ีปญ
4) การคืนเงิน คืนสินค้าทีม
ั หา ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือล่าช้า
5) ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อความโฆษณาทีเ่ ป็นเท็จ หรือเกินจริง
้ ปรับตามอัตราทีค
่ ณะกรรมการ
เบีย
้ สําหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อยของธนาคารกรุงไทยบวกสิบ
ให้คิดในอัตราดอกเบีย
่ ู้บริโภคจ่ายไปเพื่ อการซือ
้ สินค้าหรือบริการ
(MRR +10) ต่อปีของจํานวนเงินทีผ
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
โดยการโฆษณาจะต้องไม่กระทํา ดังนี้
1) ต้องไม่กระทําโดยเป็นเท็จ หรือเกินความจริง
2) ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
่ มเสียในวัฒนธรรมของชาติ
3) สนับสนุนให้กระทําผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนําไปสู่ความเสือ
่ มเสียความสามัคคคี
4) ทําให้เกิดความแตกแยก หรือเสือ
่ ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
5) ข้อความอย่างอืน
*การโฆษณาต้องมีอ้างอิงทางวิชาการ บทความหรือทางสถิติ
กรณีทค
ี่ ณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น
มีข้อความทีไ่ ม่เป็นธรรม เป็นเท็จ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออก
คําสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
่ รากฏในโฆษณา
2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างทีป
3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
้ แล้ว
่ าจเกิดขึน
4) ให้โฆษณาเพื่ อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคทีอ
(มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25)

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2534)
ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิ
หรือประโยชน์โดยให้เปล่า โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวมิได้ระบุรายละเอียด
1) วัน เดือน ปีทเี่ ริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์
2) ประเภท ลักษณะ และมูลค่าของแถมสิทธิประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่
กรณีทเี่ ป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุคุณค่าของของ
่ งโชคต้องไป
แถมสิทธิ หรือประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่กรณีเสีย
ขออนุญาตตามพรบ.การพนันด้วย

บทลงโทษการโฆษณา
ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ปัจจุบันมีการปรับเพิ่ มขึ้น (มาตรา 48) และในกรณีที่
นิติบุคคลเป็นผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษ กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิ สูจน์ได้ว่าตน
ไม่ได้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น (มาตรา 59)

่ ดทะเบียนแล้ว
ตราสัญญลักษณ์หรือโลโก้ “ธุรกิจตลาดแบบตรง Direct Marketing OCPB Register” ผู้ประกอบการตลาดแบบตรงทีจ
่ ได้ในเว็บไซด์ของสคบ. www.ocpb.go.th หรือติดต่อ : ฝ่ายรับจดทะเบียนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบรายชือ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจ ขายตรงและตลาดแบบตรง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

27

08
สิง
่ ที่ต้องรู้
ก่อนนําสินค้าเข้า
หรือออกนอกประเทศ
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สิง
่ ที่ต้องรู้
ก่อนนําสินค้าเข้า
หรือออกนอกประเทศ

่ ้องการนําสินค้าเข้าหรือออกนอกประเทศจําเป็นต้องศึกษาข้อมูล
“ผู้ประกอบการทีต
ของประเทศคู่ค้าเป้าหมาย ทั้งข้อมูลพื้ นฐานทั่วไป เศรษฐกิจและนโยบายของแต่ละ
ประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน รวมไปถึงการมอง
่ ีเพื่ อช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง”
หา partner ทีด

ผู้ประกอบการทีเ่ พิ่ งเริ่มต้นจะส่งออกสินค้า จะพบว่ามีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อยในขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
รับรองต่าง ๆ ก่อนส่งออกสินค้า ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญทีเ่ ป็นตัวช่วยให้การ
้
่ และคล่องตัวมากยิ่งขึน
ดําเนินธุรกิจมีความราบรืน

ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม
หรือมีส่วนผสมและปริมาณ
ที่ทาง FDA ของประเทศ
ผู้นําเข้าอนุญาต

5 กฎเหล็กสําคัญ
ของลักษณะ
ผลิตภัณฑ์กอ
่ นส่ง
ออกสินค้า

1

5

มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีข้น
ึ ไป
เช่น ในบางประเทศอาจใช้ระยะเวลา
ในการขนส่งนาน 1-2 เดือน
ควรคํานวณเผื่อระยะเวลา
ของอายุสินค้าสําหรับการโปรโมท
ไปจนถึงระยะเวลาที่มี

2

บรรจุภัณฑ์และวัสดุ
มีความเหมาะสมต่อการส่งออก
เช่น ปิดสนิท ไม่ชํารุดง่าย ไม่
เปลืองพื้ นที่ในการขนส่ง
และวัสดุท่ใี ช้ต้อง
มีความเหมาะสม
ต่อการขนส่ง

4
3
ป้ายฉลากถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประเทศผู้นําเข้า เช่น
ภาษาและข้อมูลบนฉลาก

ลูกค้ามาซื้อสินค้าไว้ด้วย

ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรอง

มาตรฐานที่ประเทศผู้นําเข้ากําหนด
เช่น สินค้าที่เป็นอาหารจะต้องมี
การรับรอง อย. มาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต GMP HACCP หรือ
มาตรฐานเฉพาะ ของประเทศนั้นๆ

่ ําคัญมาก
6 Checklist การเตรียมเอกสารสําหรับส่งออกทีส

เอกสารมาตรฐาน
แหล่งวัตถุดิบ

• หากเป็นพื ชการเกษตร
ต้องมี GAP
(Good Agricultural
Practices)
• มาตรฐานรับรองพิ เศษ
เช่น Organic

เอกสารบริษัท

• ใบสําคัญการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
• หนังสือรับรองของบริษัท
่ ีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทีม
• ทะเบียนผู้เสียภาษี ภพ.20

่ วกับโรงงาน
เอกสารเกีย
และขบวนการผลิต

เอกสารเกี่ยวกับ
การผลิตภัณฑ์

• ใบอนุญาตผลิต/ใบอนุญาตโรงงาน

• รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ด้านหน้า และด้านหลัง
• ใบจดทะเบียนอาหารสบ.5
่ งสําอาง
/ใบจดแจ้ง กรณีเป็นเครือ
• ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลาก
่ ีภาษาอังกฤษและภาษาของแต่ละประเทศ
ทีม
• หนังสือรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ เช่น
้ น
Food Grade ทั้งนีข
ึ้ อยู่กับมาตรฐานใน
แต่ละประเทศนั้น

• Process Flow ขั้นตอนการผลิต
• มาตรฐานโรงงาน GMP/HACCP
่ ๆ เช่น
• มาตรฐานการผลิตอืน
Halal/Organic

เอกสารการส่งออก
• Certiﬁcate of Free Sale
form Ministry of Public
Health
• Certiﬁcate of Fruit, Food,
vegetabl Quarantine
• Certiﬁcate of Origin from
Ministry of Commerce

เอกสารการวางบิล
และชําระเงิน

• Invoice (ใบวางบิล)
• Packing List
(รายการบรรจุกล่อง)

่ งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการทีส
่ นใจจะส่งออกสินค้า จะต้องตอบคําถามตนเองให้ได้ก่อนว่า คุณมีความ
นอกจากการเตรียมความพร้อมในเรือ
พร้อมในการส่งออกมากน้อยแค่ไหน มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ รู้จุดเด่นและจุดอ่อนของสินค้าตนเองเป็นอย่างดี สินค้านั้นเหมาะกับกลุ่มลูกค้า
่ นใจธุรกิจนําเข้า-ส่งออก จากต่างประเทศทั้งมือใหม่หรือผู้ต้องการคําปรึกษาจาก
ไหนและ มีช่องทางการตลาดแบบใด สําหรับผู้ประกอบการทีส
่ วชาญ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้จากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนบริษัทนําเข้าส่งออก หรือโครงการภาครัฐทีผ
่ ู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เชีย
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บัญชีเรื่องง่าย
เรื่องน่ารู้สําหรับบัญชี
ของผู้ประกอบการ OTOP
และวิสาหกิจชุมชน
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09

บัญชีเรื่องง่าย
เรื่องน่ารู้สําหรับบัญชี
ของผู้ประกอบการ OTOP
และวิสาหกิจชุมชน

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือขนาดใดๆ จะมีการจดทะเบียนหรือ
ไม่จดทะเบียน กฎหมาย (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) มีการบังคับให้ต้องมีการจัดทําบัญชี
ซึ่งการจัดทําบัญชีและงบการเงินนี้ จะทําให้ผู้ประกอบการ OTOP ทราบผลการดําเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ
นําไปสู่ความมั่นคงของกิจการ แต่ปญ
ั หาประการหนึ่งของผู้ประกอบการ OTOP ที่พบคือการไม่ทราบข้อมูลตัวเลขใน
การดําเนินกิจการของตัวเอง ไม่ทราบว่ามีการใช้เงินลงทุนไปจํานวนเท่าไหร่ มีรายได้วันละเท่าไหร่ มีสินค้าคงเหลือ
เท่าไหร่ และแม้กระทั่งธุรกิจได้กาํ ไรเท่าไหร่ยังไม่สามารถคํานวณออกมาได้เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลด้านบัญชีและ
งบการเงิน
แต่ในบางกิจการของ OTOP ผู้ประกอบการได้จัดทํางบบัญชีการเงินอย่างง่ายแล้ว หรือมีการ
คํานวนกําไรของธุรกิจคร่าวๆ แต่กลับเอาเงินที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือนําไปซื้อวัตถุดิบอื่นๆเพิ่ มเติม ไม่มี
การแยกเงินของกิจการกับที่ใช้ส่วนตัว ถึงแม้กิจการจะมียอดขายและรายได้จํานวนมาก แต่เมื่อประกอบธุรกิจไปได้
สักพั กจะก่อให้เกิดหนี้สิน และเลิกกิจการในที่สุด โดยแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกําจัดปัญหาเหล่านี้ได้คือการทําบัญชีหรือ
งบการเงินนั่นเอง เพราะจะทําให้ผู้ประกอบการ OTOP ทราบที่มาที่ไปของตัวเลขภายในกิจการเพื่ อให้การใช้เงิน
เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ และมีวินัยทางการเงินนั่นเอง

องค์ประกอบทางบัญชีทส
ี่ ําคัญ

ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ OTOP เพื่ อให้เกิดกระบวนการในการ
ทํางานที่เป็นระบบหรือจัดการเอกสารในด้านทางการบัญชีที่เหมาะสม
จะมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 5 หมวด

สินทรัพย์

หนี้สิน

่ ยู่ในความควบคุมของ
ทรัพยากรทีอ
กิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของ
่ กิจการคาดว่าจะได้รบ
เหตุการณ์ในอดีตซึง
ั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนัน
้ ใน
่ สามารถแบ่งออกได้เป็น
อนาคต ซึง

คือภาระผูกพั นในปัจจุบัน
ของกิจการ เป็นผลของ
่ การ
เหตุการณ์ในอดีตซึง
ชําระภาระผูกพั นนัน
้ คาดว่า
จะส่งผลให้กจ
ิ การสูญเสีย
่ ป
ทรัพยากรทีม
ี ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ

สินทรัพย์หมุนเวียน
(สินทรัพย์ทม
ี่ ีลักษณะเป็นเงินสดหรือ
เทียบเท่าเงินสด) เช่น เงินสด เงินฝาก
้ ารค้า ตั๋วรับเงิน เป็นต้น
ธนาคาร ลูกหนีก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(สินทรัพย์ทีมีอายุการใช้งานหรือการใช้
่ ิน อาคาร
ประโยชน์ เกินกว่า 1 ปี) เช่น ทีด
่ งจักร
อุปกรณ์สํานักงาน เครือ
และสิทธิบัตร เป็นต้น

ทุน
คือการลงทุน
การเพิ่ มทุน การถอนทุน
่ ู้ประกอบการ
การทีผ
OTOP นําสินทรัพย์มา
ลงทุน

รายได้

ค่าใช้จ่าย

รายได้ คือ การเพิ่ มค่า
ของสินทรัพย์หรือการลด
้ ินอันส่งผล
ลงของหนีส
ให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ ม
้ โดยไม่รวมถึงเงินทุน
ขึน
ทีไ่ ด้รบ
ั จากผูม
้ ส
ี ว
่ นร่วมใน
ส่วนของเจ้าของ เช่น ราย
ได้ค่าบริการ ขายสินค้า
้ เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย

การลดค่าของสินทรัพย์
้ ของหนีส
้ น
หรือการเพิ่ มขึน
ิ
อันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของลดลง ทั้งนีไ้ ม่รวม
ถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้
กับผูม
้ ส
ี ว
่ นร่วมในส่วนของ
เจ้าของ
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่ ้องจัดทํา
ชนิดของบัญชีทีต
มีอยู่ 3 ประเภทหลัก

่ ้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่
เอกสารทีต
้ โดยบุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จ
่ ัดทําขึน
เอกสารทีจ
่ จะเป็นใบเสร็จ
่
้ สินค้า ซึง
รับเงิน ทีได้รับมาจากการซือ
ตัวจริง ใบรับสินค้า ใบกํากับสินค้า เป็นต้น เอกสาร
้ โดยผู้มีหน้าทีจ
่ ัดทําขึน
่ ัดทําบัญชีเพื่ อออกให้แก่
ทีจ
่ อกให้แก่ลูกค้า
บุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงินทีอ
่ จะเป็นตัวจริง ให้เริ่มทําบัญชี นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
ซึง

การจดทะเบียน หรือวันเริ่มประกอบกิจการเพื่ อ
่ ู้ประกอบการจะสามารถนํามาวางแผนการเงินได้
ทีผ
และดําเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

บัญชีรายวัน
จะประกอบไปด้วย บัญชีราย
วันรับเงิน บัญชีรายวันจ่าย
้ และ
เงิน บัญชีรายวันซือ
บัญชีรายวันขาย

บัญชีแยก
ประเภท

บัญชีสินค้า
/วัตถุดิบ

้ เพื่ อแยกต่างหาก
จัดทําขึน
สําหรับรายการต่างๆ ในงบ
การเงิน โดยผ่านรายการตาม
้
ประเภทบัญชีทเี่ กิดขึน

่ นไหวของ
แสดงการเคลือ
ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ
แต่ละชนิด และประเภทว่ามี
ปริมาณรับเข้ามา จ่ายออก
ไป และยอดคงเหลือเท่าใด

่ แบบแสดงรายการและชําระภาษีของวิสาหกิจชุมชน
การยืน

วิสาหกิจชุมชนจะเสียภาษีประเภทใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและธุรกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชนนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ววิสาหกิจชุมชนจะต้องเสียภาษี ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ ม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(Value Added Tax : VAT)

(Persoanl Income Tax : PIT)

วิสาหกิจชุมชน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(Speciﬁc Business Tax : SBT)

่ ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ
(Withholding Tax : WHT)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(Corporate Income Tax : CIT)

อากรแสตมป์
(Stamp Duty)

วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกําหนด
แต่เนื่องจากรัฐบาลต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็ง เป็นองค์กรทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่ อช่วยบรรเทาภาระภาษีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับวิสาหกิจชุมชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
่ มีเงินได้ไม่เกินหนึง
่ ล้านแปดแสนบาทต่อปีสําหรับปีภาษีน้น
ซึง
ั ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี สําหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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่ นไขการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชน
เงือ
เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องจดทะเบียน
และได้รบ
ั ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ต้องจัดทํารายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจําวัน หรือรายงานเงินสดรับ - จ่าย
ประจําวัน เป็นภาษาไทย ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย โดยต้องมี
รายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161)

วิสาหกิจชุมชนต้องเก็บรักษารายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจําวัน หรือรายงาน
เงินสดรับ - จ่ายประจําวัน และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไว้ไม่น้อย
กว่า 5 ปี ณ ที่ตง
้ั ของวิสาหกิจชุมชน พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจ
สอบได้ทันที
่ ีเงินได้พึ่งประเมินเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ : กรณีวิสาหกิจชุมชนทีม
จะต้องนําเงินได้พึงประเมินตั้งแต่บาทแรก มาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธีการคํานวนภาษีจากเงินได้สุทธิ (แบบขั้นบันได)
เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

* ตัวอย่าง
วิสาหกิจชุมชนบ้านวังบอน มีรายได้เดือน 50,000 บาท
(ปีละ 600,000 บาท) หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 150,000 บาท
จ่ายประกันสังคมให้กับสมาชิก 27,000 บาท

จากนั้น

ประกันสังคม

600,000 - 150,000 - (27,000) = 423,000

เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีทต
ี่ ้องจ่าย

รายได้ต่อปี

ตัวอย่างการคํานวนภาษีจากเงินได้สุทธิ
(แบบขั้นบันได)

ค่าใช้จ่าย

ค่าลดหย่อน

เงินได้สุทธิ

่ ้องจ่าย โดยใช้การคํานวณแบบขั้นบันไดอ้างอิงจากตาราง
นําเงินได้สุทธิมาทําการคิดเงินทีต

ขั้นที่ 1
150,000

x

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

0%

=

0 บาท

=

7,500 บาท

=

12,300 บาท

ขั้นที่ 2

ขั้นเงินได้สุทธิต้ังแต่

เงินได้สุทธิจํานวน
สูงสุดของขั้น

อัตราภาษี

ภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้

ภาษีสะสมสูงสุด
ของขั้น

0 - 150,000

150,000

5

ยกเว้น*

0

เกิน 150,000 - 300,000

150,000

5

7,500

7,500

เกิน 300,000 - 500,000

200,000

10

20,000

27,500

เกิน 500,000 - 750,000

250,000

15

37,500

65,000

เกิน 750,000 - 1,000,000

250,000

20

50,000

115,000

เกิน 1,000,000 - 2,000,000

1,000,000

25

250,000

365,000

เกิน 2,000,000 - 5,000,000

3,000,000

30

900,000

1,265,000

้ ไป
เกิน 5,000,000 ขึน

-
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423,000 =

150,000

x

5%

(เงินได้สุทธิ)

(ช่วงเงินได้)

ขั้นที่ 3
123,000

x

10%

381,000 - 300,000
(เงินสูงสุดของขั้นก่อนหน้า)

วิสาหกิจรังบอน = 19,800 บาท

ประโยชน์ของการทําบัญชี
ช่วยให้วางแผนและตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
การทําบัญชี จะทําให้กิจการทราบผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของ
ธุรกิจ โดยในการจัดทําบัญชีนั้นจะบันทึกบัญชี
รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดําเนินธุรกิจ

ให้ทราบกําไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถ
วางแผนภาษีได้อย่างเหมาะสม ประหยัด
และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การวางแผนภาษีได้ถูกต้อง และ
่ งจากใน
ควบคุมค่าใช้จา่ ยของบริษท
ั เนือ
การทําบัญชีอย่างถูกต้อง จะทําให้
กิจการทราบจํานวนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น และสามารถคํานวณต้นทุน
ของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่าง
ถูกต้อง
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ข้อต้องรู้!!
เตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนโรงงาน

โรงงานคืออะไร
่ ้ง
ทีต
ั

่ งจักร / แรงงาน
เครือ

• อาคาร
• สถานที่
• ยานพาหนะ

่ งจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า
• ใช้เครือ
้ ไป
• ใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึน

วัตถุประสงค์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผลิต
ประกอบ
บรรจุ
ซ่อมบํารุง
ทดสอบ
ปรับปรุง
แปรสภาพ
ลําเลียง
เก็บรักษา
ทําลายสิ่งใดๆ

ตามกฎหมาย
ประเภทหรือชนิดกิจการ
่ ําหนดในกระทรวง
ทีก
อุตสาหกรรม 104 ประเภท

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ได้แบ่งโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 3 จําพวก

โรงงานจําพวกที่ 1

โรงงานจําพวกที่ 2

โรงงานจําพวกที่ 3

่ ามารถ
คือ โรงงานอุตสาหกรรมทีส
ประกอบการได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)
่ งจักรไม่เกิน 20 แรงม้า
ใช้เครือ
ไม่ก่อปัญหามลพิ ษสิ่งแวดล้อมหรือ
เหตุเดือดร้อนอันตราย เช่น ฟักไข่โดย
ใช้ตู้อบ โรงงานทํานํา้ ตาลจากมะพร้าว
โรงงานทําขนมจีน หรือโรงงานทํา
ไอศกรีม เป็นต้น

่ ะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
โรงงานอุตสาหกรรมทีจ
ทราบก่อนประกอบกิจการ
่ งจักรไม่เกิน 75 แรงม้า หรือมีคน
มีการใช้เครือ
งานไม่เกิน 75 คน อาจก่อปัญหามลพิ ษมไม่มาก
นักสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น
่
่ โรงงานผลิตอาหารกึง
โรงงานผลิตนํา้ ดืม
สําเร็จรูป โรงผลิตนํา้ แข็ง

่ ู้ประกอบการจะต้องได้
โรงงานอุตสาหกรรมทีผ
รับอนุญาตก่อนถึงจะประกอบกิจการโรงงาน
่ งจักรมากกว่า 75 แรงม้า และ
ได้ มีการใช้เครือ
มีจํานวนคนงานมากกว่า 75 คน อาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิ ษหรือเหตุอน
ั ตรายต้องควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่น
นํา้ มัน โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก เป็นต้น

รายการเอกสาร

รายการเอกสาร

•

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

(สําหรับบุคคลธรรมดา)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
่ ้ง
ระบุชอ
ื่ ผู้มีอํานาจลงนาม ทีต
ั สํานักงาน
และวัตถุประสงค์ (สําหรับนิติบุคคล)
แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน
่ ๆ ตามทีเ่ จ้าหน้าทีก
่ ําหนด
เอกสารอืน

•
•
•

•
•

คําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
หนังสือมอบอํานาจ
่ ิน เช่น สําเนาโฉนด
เอกสารแสดงการมีสิทธิ์ใช้ทีด
แบบแปลนแผนผังอาคารโรงงาน ลงนามรับรองความ
ปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุม
่ งจักร รับรองความ
แผนผังแสดงการติดตั้งเครือ
ปลอดภัยโดยวิศวกร
สําเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง
ขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด
่ ๆตามทีเ่ จ้าหน้าทีก
่ ําหนด เช่น รายงาน
เอกสารอืน
่ ง
ประเมินความเสีย

•
•
•
•
•
•
•
•
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่ ้ามตั้งโรงงาน
สถานทีห

่ ี
การจัดตั้งโรงงานทีด

โรงงานจําพวกที่ 1, 2 และ 3 ห้ามตั้งในบริเวณบ้านจัดสรร อาคารชุด
ห้องแถว และบ้านเพื่ อการพั กอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 1

โรงงานจําพวกที่ 2

โรงงานจําพวกที่ 3

โรงงานจําพวกที่ 1 และ 2 ห้ามตั้งอยู่ในบริเวณเขตติดต่อสาธารณสถาน
่ น่วยงานของรัฐ
เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานทีห
และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะ 50 เมตร

โรงงานจําพวกที่ 1

่ ม
• สถานทีท
ี่ ีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
• มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ไม่สร้างความเดือดร้อน
รําคาญกับคนในชุมชน
่ ้ง
• สถานทีต
ั ไม่ก่อให้เกิดเหตุอันตรายต่อบุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อน
ื่
่ งอุปกรณ์และความปลอดภัย
• การเตรียมความพร้อมเรือ
ก่อนจัดตั้งและขอใบอนุญาต
• โรงงานจําพวกที่ 3 บางประเภท จําเป็นต้องทํารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)
• หากเป็นโรงงานขนาดใหญ่ส่งผลกระทบในวงกว้างต้อง
่ ้ังโรงงาน
มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในละแวกทีต
่ าจได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งโรงงาน
ทีอ

โรงงานจําพวกที่ 2

โรงงานจําพวกที่ 3 ห้ามตั้งอยู่ในบริเวณเขตติดต่อสาธารณสถาน
ภายในระยะ 100 เมตร

โรงงานจําพวกที่ 3

ขั้นตอนในการพิ จารณาอนุญาตโรงงาน

่ คําขอ
ผู้ประกอบการยืน
พร้อมเอกสารประกอบ

่ ิ จารณา
เจ้าหน้าทีพ
ความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

่ งรับเรือ
่ ง
เจ้าหน้าทีล

เจ้าหน้าตรวจสอบและพิ จารณาการ
ประกอบกิจการ กระบวนการผลิต
่ ้ง
ทําเลทีต
ั การป้องกันเหตุเดือนร้อน
รําคาญ และการบําบัดมลพิ ษ พร้อม
จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ

่ จ้งผลการพิ จารณาต่อผู้
เจ้าหน้าทีแ
ประกอบการ หากอนุมัติจึงดําเนินการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ร.ง.4 หรือหากไม่อนุมัติผู้ประกอบการมี
สิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน

่ งจักรเกิน 20 แรงม้า จําเป็นต้องมีการแจ้ง
หากผู้ประกอบการ OTOP มีสถานทีเ่ ข้าข่ายโรงงาน เช่น มีการใช้เครือ
่ ราบก่อนดําเนินกิจการ (เริ่มผลิต) ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท

กรณีโรงงานจําพวกที่ 2

กรณีโรงงานจําพวกที่ 3

หากผูป
้ ระกอบกิจการโรงงานดําเนินการโดยไม่แจ้ง
่ ราบตามหลักเกณฑ์
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท
่ ําหนดไว้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
ทีก
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หากผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาต หรือตั้งโรงงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ ําหนดไว้ ต้องระวางโทษจําคุก
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

้ ารประกอบกิจการโรงงานในระหว่างทีม
่ ีคําสั่งหยุดประกอบกิจการหรือภายหลังทีม
่ ีคําสั่งประกอบ
นอกจากนีก
โรงงาน จะต้องระวางโทษจําคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และถูกปรับรายวันอีกวันละ 5,000 บาท
จนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ
่ สั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือสั่งให้ระงับการกระทํา
่ ึง
การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าทีซ
หรือให้กระทําใด ๆ ต้องระวางโทษจําคุกหรือปรับ และต้องถูกปรับรายวัน วันละไม่เกิน 5,000 บาท
่ ่าฝืนเช่นกัน
ตลอดเวลาทีฝ
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กฎหมายประกันสังคม
นายจ้างควรรู้
ลูกจ้างควรทราบ

่ ุ้มครองดูแลลูกจ้าง มี
“ประกันสังคม...สวัสดิการทีค
สิทธิประโยชน์ท้ง
ั หมด 7 ข้อ เปรียบเสมือนวัคซีนพื้ น
ฐานทีใ่ ช้คุ้มครองดูแล ผู้ทํางานในประเทศไทย”

่ ู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ
ประกันสังคม เป็นสิ่งทีผ
ตามกฎหมาย เป็นกฎหมายบังคับและกําหนดให้สถานประกอบการ
่ ดทะเบียนตามกฎหมายเป็น
ต้องทําให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างทีจ
้ ไป ต้องนําลูกจ้าง
่ ีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึน
สถานประกอบการ ทีม

เงินสมทบของประกันสังคม มาจากเงิน

เข้าสู่ระบบประกันสังคม ภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามนายจ้าง

ของผู้ประกันตนหรือลูกจ้างและนายจ้างจ่ายสมทบใน

มีโทษจําคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจําและปรับ

่ ายจ้างส่งเข้า
อัตราเท่ากัน และเงินจากรัฐบาล เงินทีน

หลักของประกันสังคม จะดูแลกลุ่มทีเ่ ป็นสมาชิก

สมทบจะคํานวณจากค่าจ้าง ในอัตรา ไม่เกิน 5% ของ

่ ทุกข์ เฉลีย
่ สุข ลูกจ้างทีม
่ ีอายุต้ง
ใช้หลักการเฉลีย
ั แต่ 15 ปี

่ ายจ้างจ่ายให้ โดยคิดฐานค่าจ้าง
ค่าจ้างของลูกจ้างทีน

บริบูรณ์ขน
ึ้ ไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ และอายุต้องไม่

ขั้นตํา่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท จ่ายเงิน
สมทบขั้นตํา่ 83 บาท แต่ไม่เกิน 750 บาท ในส่วนของ

เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าใครเป็นผู้ประกันตนอยู่ถึงแม้อายุครบ
60 ปีแล้วก็ยังเป็นต่อไปได้ แต่ถ้ายังไม่เคยเป็นหรือเคยเป็นแต่

รัฐบาลจะส่งเงินสมทบอัตรา 2.75

ออกไปนานแล้วจะกลับเข้ามา ถ้าอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้วจะเข้าสู่
ระบบประกันสังคมไม่ได้

้ ไป ต้อง
่ ีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึน
สถานประกอบการทีม
่ เข้าสู่ระบบประกันสังคม
เข้าสู่ระบบประกันสังคม เมือ
แล้วนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบ
ประโยชน์ทดแทน

อัตราที่ กม.

จัดเก็บจริง (%)

กําหนด (%)

ลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล

ข้อกําหนดในการเก็บเงิน

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย

1.5

1.5

1.5

1.5

สงเคราะห์บุตร ชราภาพ

3

3

3

1

ว่างงาน

5

0.5

0.5

0.25

9.5

5

5

2.75

รวม

เข้าประกันสังคม
นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5%
ส่วนของลูกจ้างเอาไว้ใช้ในกรณี
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย 1.5% สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ 3% ว่างงาน 0.5%

ประกันสังคมกับสิทธิประโยชน์ 7 ข้อสําหรับผู้ประกันตน
1
2
3
4
5
6
7

กรณีเจ็บป่วย ประกันสังคมคุ้มครองการเจ็บป่วยทุกกรณี ยกเว้นการทําศัลยกรรมหรือการทําสิ่งผิดกฎหมาย
โดยผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้
กรณีคลอดบุตร จะได้ค่าคลอดบุตรครั้งละ 15,000 บาท และค่าฝากครรภ์อีก 1,500 บาท สิทธิ์นใี้ ช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง ผู้ประกันตนที่
เป็นผู้ชายหากภรรยาไม่มีบัตรประกันสังคม ฝ่ายชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรและค่าฝากครรภ์ได้
กรณีทุพพลภาพ หากผู้ประกันตนได้รับอุบัติเหตุนอกงานหรือ ใช้ชีวิตประจําวันแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพ ประกันสังคมมีเงิน
่ ว นอกจากได้รับค่ารักษาพยาบาลแล้ว นายกอจะได้รับเงินเยียวยาจาก
เยียวยาให้ เช่น นายกอ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุขณะขับรถไปเทีย
ประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดตลอดชีวิต
กรณีเสียชีวิต มีเงินค่าทําศพ 50,000 บาท เงินช่วยเหลือครอบครัวสูงสุด 90,000 บาท
่ ลอดบุตรออกมาประกันสังคมจะให้เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท จนบุตรอายุครบ 6 ขวบ
กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนทีค
่ คนจะไม่ได้รับ
โดยให้ไม่จํากัดจํานวนบุตร หรือครั้งละไม่เกิน 3 คน เช่น มีลูกแฝด 4 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรไม่เกิน 3 คน อีกหนึง
หากบุตร 3 คนอายุครบ 6 ขวบ และผู้ประกันตนมีบุตรอีก ประกันสังคมก็จะให้เงินสงเคราะห์บุตรอีก
่ ีอายุ 55 ปี เกษียณทํางานไม่ไหว ประกันสังคมจะให้เงินชราภาพ 2 รูปแบบคือ บําเหน็จ หรือบํานาญ
กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนทีม
่ ังไม่มีงานทํา ประกันสังคมมีเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานให้ด้วย
กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกเอง โดยทีย
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่ ือสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม…ดังนั้นเมือ
่ ผู้ประกอบการรับลูกจ้างมาทํางานแล้ว ต้องนําลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม
นีค
่ นไขการได้รับสิทธิในแต่ละกรณีน้น
เพื่ อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการพื้ นฐานจากสํานักงานประกันสังคม โดยเงือ
ั ลูกจ้างต้องนําส่งเงิน
่ ระกันสังคมกําหนด นอกจากผู้ประกอบการจะให้ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรมแล้ว กฎหมายยังกําหนดให้ผู้ประกอบการ ดูแล
สมทบตามทีป
่ ูแลลูกจ้าง
ลูกจ้างให้ทํางานด้วยความปลอดภัยด้วย พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทํางาน ได้ระบุไว้แล้วว่านายจ้าง มีหน้าทีด
ให้ทํางานด้วยความปลอดภัย ทั้งร่างกายและจิตใจ

หากผู้ประกันตนต้องพั กรักษาตัวในสถานพยาบาล ประกันสังคมจะมีเงินประกันรายได้ให้ เช่น
ลาคลอดได้ 98 วัน สถานประกอบการจะจ่ายค่าจ้างให้ 45 วัน ส่วนทีเ่ หลือสามารถมารับได้จาก
ประกันสังคม หรือกรณีลาป่วย นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ 30 วัน หากครบ 30 วันแล้วยังไม่หาย
่ มีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้
ป่วย ต้องลาต่อ สามารถรับค่าจ้างได้ทป
ี่ ระกันสังคม ซึง

การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน จะดูแล

“กองทุนเงินทดแทน”

้ เพื่ อเป็นทุนในการจ่ายเงิน
่ ัดตั้งขึน
เป็นกองทุนทีจ
่ ลูกจ้างประสบอันตราย
ทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เมือ
หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย
้
่ งจากการทํางานให้นายจ้าง เมือ
่ นายจ้างขึน
เนือ
ทะเบียนกองทุนเงินทดแทนแล้ว ลูกจ้างทุกคนที่
ทํางานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจาก
กองทุนเงินทดแทน
่ ่ายเงินสมทบเข้า
**หมายเหตุ นายจ้างเป็นผู้มีหน้าทีจ
กองทุนเพี ยงฝ่ายเดียว ในอัตราร้อยละ 0.2-1.0 ของ
่ งภัยของกิจการของ
ค่าจ้างต่อปี ตามความเสีย
นายจ้าง

่ วกับปัจจัยเสีย
่ ง เช่น แสง
กรณีลูกจ้างต้องทํางานเกีย
เสียง ความร้อน สารเคมี ฯลฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจําปี อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ลูกจ้างในเวลาบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทีเ่ กิดจาก
การทํางาน หากผู้ประกอบการ
ไม่นําส่งเงินเข้ากองทุน เงินทดแทน เวลาลูกจ้าง
ประสบอุบัติเหตุจะต้องจ่ายเงินเอง
ประกันสังคมจะคุ้มครองดูแลการเจ็บป่วย
บาดเจ็บนอกเวลางานและเวลาตกงานหรือว่างงาน
การดําเนินงานของสถานประกอบการในส่วนที่
่ วข้องกับพนักงา/ลูกจ้างมีท้ังเรือ
่ งของสวัสดิการ
เกีย
่ ํางานจึงเป็นสิ่ง
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในทีท
่ ถานประกอบการต้องได้รับการตรวจ
สําคัญ กรณีทีส
สอบจากลูกค้า ผู้ประกอบการต้องจัดสภาพแวดล้อม
่ ํางาน ให้มีความปลอดภัย โดยลูกจ้างและนายจ้าง
ทีท
ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างระบบความปลอดภัย และ
่ ีต้องเน้นทั้งเรือ
่ งของคุณภาพ
สถานประกอบการทีด
ของสินค้าและความปลอดภัยของลูกจ้าง

้ ไป ผู้ประกอบ
่ ีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึน
สถานประกอบการทีม
การต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวง
แรงงานด้วย เช่น การจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคี
ภัย ทุกปีต้องจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อย 1
ครั้ง ลูกจ้างทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหนีไฟ หากไม่จัด
ให้มีการฝึกอบรมหนีไฟ จะมีโทษจําคุก 1 ปี
ปรับ 400,000 บาท

ผู้ประกอบการสามารถนํามาตรฐานของ
กระทรวงแรงงานไปใช้ในการวางแผน
จัดการธุรกิจให้มีมาตรฐาน หากผู้ประกอบ
การต้องการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ
่ อ
นอกจากสินค้าทีต
้ งมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
แล้ว มาตรฐานคุณภาพแรงงานก็เป็นสิ่ง

่ ีความเสีย
่ ง หรืองานอันตรายทีม
่ ีผลต่อ
ให้ลูกจ้างทํางานทีม
ร่างกายชีวิตจิตใจ ต้องจัดทําคู่มือความปลอดภัยให้ลูกจ้าง
่ ู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจ
โดยคู่มือต้องเป็นภาษาทีผ
หากไม่มีจะถูกปรับ 50,000 บาท
งานอันตรายต่างๆ ต้องจัดหาอุปกรณ์ Safety ให้ลูกจ้าง
หากลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน นายจ้างต้องแจ้งการ
บาดเจ็บต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งกองทุน
เงินทดแทน กรณีลูกจ้างเสียชีวิตจากการทํางาน ต้องแจ้งกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
หากไม่แจ้งจะถูกปรับ 50,000 บาท

สําคัญ ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวตั้งแต่
ธุรกิจยังมีขนาดเล็ก เพื่ อให้มีความพร้อม
อย่างเต็มทีใ่ นอนาคต
** หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดกองทุนเงินทุดแทนได้ที่
http://sau-jeddah.mol.go.th/employee/compensation_%20fund
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12
กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค

40

12
กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 61 บัญญัติว่า
่ เป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการ
"สิทธิของบุคคลซึง

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความ
่ วกับความรับ
รวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกีย
้ จากสินค้าทีไ่ ม่
ผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน
่ ผู้บริโภคในทีน
่ ร
ปลอดภัยด้วย ซึง
ี้ วมถึงผู้ป่วย
่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลของรัฐด้วย
ทีม

ได้รับข้อมูลทีเ่ ป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่ อให้ได้รับการ
แก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่ อพิ ทักษ์
สิทธิของผู้บริโภค ให้มีองค์การเพื่ อการคุ้มครองผู้บริโภคทีเ่ ป็น
่ ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้บริโภค
อิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึง
ทําหน้าทีใ่ ห้ความเห็นเพื่ อประกอบการพิ จารณาของหน่วยงาน
ของรัฐในการตราและการบังใช้กฎหมายและกฎ และให้เห็นในการ
กําหนดมาตรการต่างๆ เพื่ อคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตรวจสอบ
และรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งนีใ้ ห้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการของ
องค์กรอิสระดังกล่าวด้วย"

่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติ
่ ะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ
สิทธิของผู้บริโภคทีจ

่ องผู้บริโภค
หน้าทีข
่ องผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็นหน้าทีก
่ ่อนซือ
้ สินค้าและบริการและหน้าทีห
่ ลัง
หน้าทีข
่ หาผู้บริโภคไม่ได้กระทําการตามหน้าทีจ
้ สินค้าและบริการ ซึง
่ ะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง
ซือ
่ ล่าวข้างต้น หน้าทีข
่ องผู้บริโภคก่อนซือ
้ สินค้าหรือบริการ
5 ประการดังทีก

1. สิทธิทจ
ี่ ะได้รับข่าวสาร
รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่
่ วกับ
ถูกต้องและเพี ยงพอเกีย
สินค้าหรือบริการ
2. สิทธิทจ
ี่ ะมีอส
ิ ระใน

สิทธิของผู้บริโภค
่ ะได้รับความ
ทีจ
คุ้มครองตาม
กฎหมาย

การเลือกหาสินค้า
ผู้บริโภคควรใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการ
้ สินค้าและรับบริการ อย่า
ซือ
่ ถือข้อความโฆษณาโดย
เชือ
ไม่พิจารณาให้รอบคอบ และ
่ วกับ
หาข้อมูลเพิ่ มเติมเกีย
คุณภาพ แหล่งกําเนิด และ
ลักษณะของสินค้าว่าเป็น
ความจริงตามทีไ่ ด้โฆษณา
ไว้หรือไม่

การเข้าทําสัญญาผูกพั นกัน
ตามกฎหมายโดยการลง
่ นั้น ผู้บริโภคต้อง
ลายมือชือ
ตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษาทีใ่ ช้ ว่ารัดกุมและให้สท
ิ ธิ
แก่ผู้บริโภคครบถ้วนหรือไม่

่ ้องการ
ข้อตกลงต่างๆ ทีต
ให้มีผลบังคับ ควรทําเป็น
่ ผู้
หนังสือและลงลายมือชือ
ประกอบธุรกิจด้วย

หรือบริการ

3.สิทธิทจ
ี่ ะได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้สินค้า
หรือบริการ

5. สิทธิทจ
ี่ ะได้รับ
การพิ จารณาและ
ชดเชยความเสียหาย

4. สิทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั ความเป็นธรรม
ในการทําสัญญา

่ องผู้บริโภคหลังซือ
้ สินค้าหรือบริการ
หน้าทีข
ผูบ
้ ริโภคมีหน้าทีใ่ นการเก็บรักษาพยานหลักฐาน
่ สดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ต่างๆ ทีแ
ไว้เพื่ อทําการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยาน
่ สดงให้เห็น
หลักฐานดังกล่าวอาจจะเป็นสินค้าทีแ
ว่ามีปริมาณหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
่ ะบุไว้ในฉลาก มีความสกปรกหรือเป็นพิ ษอาจ
ทีร
เกิดอันตรายจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นได้
่ ซ
้ สินค้าหรือรับบริการนั้น
ควรจดจําสถานทีท
ี ่ ือ
ไว้เพื่ อประกอบการร้องเรียนด้วย

ในกรณีทม
ี่ ีการทําสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องเก็บเอกสารสัญญาต่างๆ
รวมทั้งเอกสารโฆษณา
และใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย

่ มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
เมือ
ผู้บริโภคมีหน้าทีใ่ นการดําเนินการร้อง
เรียนตามสิทธิของตน
่ ล่าวมาแล้ว
ตามทีก
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่ วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานทีเ่ กีย
1. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
่ ําคัญเกีย
่ วกับการรับคําร้องทุกข์ ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการ
ตรง พ.ศ. 2545 มีบทบาทภารกิจทีส
คุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ การจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง การส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพั ฒนาเครือข่ายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค การเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ องค์ความรู้และให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค บังคับใช้และ
พั ฒนากฎหมายให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม

่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
2. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย
่ 7 กันยายน 2552 มีการเปลีย
่ นชือ
่ และภารกิจเป็นกองบังคับการ
อดีตคือกองบังคับการทะเบียน ต่อมาเมือ
่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชกฤษฎีกาโดยแบ่งส่วนราชการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกีย
่ ักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนการกระทําทีม
่ ีโทษทาง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าทีร
่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาญาเกีย
่ น
่ วข้องทีไ่ ด้รับมอบหมาย
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีอ
ื่ ๆทีเ่ กีย

3. ศาล
เป็นผู้พิจารณาคดีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค ทีไ่ ม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่ อให้ผู้บริโภคทีไ่ ด้
รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

่ มั่นให้กับผู้บริโภค
การสร้างความเชือ

การจดทะเบียน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
หรือการจดทะเบียนนิติบุคคล จะ
ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัว
้
ผลิตภัณฑ์ OTOP มากขึน
่ งจากทราบ
เนือ
่ ระกอบการ
สถานทีป
่ ลิตอย่างชัดเจน
สถานทีผ

การรีวิวจากลูกค้า
่ คํา
ในสังคมปัจจุบันผู้บริโภคมักจะเชือ
่ บ
ทีผ
ู้ ริโภคด้วยกันเองพู ดคุยถึงสินค้า
่ ีผู้บริโภคกลุ่ม
นั้นๆ หากเป็นคําชมทีด
ใหม่ๆทีไ่ ม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ก็มักจะ
่ ตาม เช่น การโฆษณายาสระผม
เชือ
เพื่ อปิดผมขาว ต่อให้ผู้ประกอบการ
บรรยายสรรพคุณว่าผลิตภัณฑ์
ดีเพี ยงใดก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งในใจ
ของลูกค้าได้เท่ากับการรีวิว
หรือคําบอกเล่าจากผู้บริโภคด้วย
กันเอง

่ วเนือ
่ ง
คดีฉ้อโกง เป็นคดีแพ่ งเกีย
กับคดีอาญา ผูเ้ สียหาย มีสท
ิ ธิเรียก
ร้องทรัพย์สินหรือราคาทีเ่ สียไป
่ พนักงานอัยการยืน
่ ฟ้องคดี
เมือ
อาญา

คดีฉ้อโกงประชาชน การกระทําความผิดตาม
มาตรา 341 ได้กระทําด้วยการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิด
่ ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน
ความจริงซึง
ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ
่ แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ปรับไม่เกินหนึง

1

มีสถานประกอบการ
เป็นหลักแหล่ง

เอกสารยืนยันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

การมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง
่ ้ง
ชัดเจน สถานทีต
ั ของประกอบการจะ
ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าหาก
่ วกับผลิตภัณฑ์จะได้รับ
มีปญ
ั หาเกีย
การแก้ไขอย่างแน่นอน

เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการ
ทดสอบข้อกําหนดด้านคุณภาพและ
่ แตกต่างกันในแต่ละ
มาตรฐานซึง
ผลิตภัณฑ์ เช่น
มาตรฐาน อย.

(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)

่ ่าสนใจ
คดีความทีน
2

5
4

3
ข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาติ ข้อความ
่ ุคคลทั่วไปสามารถรู้
ทีใ่ ช้ในการโฆษณาทีบ
ได้ว่าเป็นข้อความทีไ่ ม่อาจเป็นความจริงได้

ช่องทางในติดต่อผู้ขาย
ช่องทางในติดต่อผู้ขาย
เป็นช่องทางการขายและจัดจําหน่าย
่ ํางานเชือ
่ มโยงกันในลักษณะ
ทีท
เครือข่ายของผู้ประกอบการ OTOP
่ สารภาพลักษณ์และ
จะช่วยในการสือ
นโยบายของกิจการไปสู่ผูบ
้ ริโภค และ
่ มั่นให้กับผู้บริโภค
สร้างความเชือ
่ วกับช่องทางติดต่อหากต้องการ
เกีย
้ ผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
สั่งซือ
หรือกรณีทผ
ี่ ลิตภัณฑ์มีปญ
ั หา

ข้อหานําเข้าข้อมูลคอมพิ วเตอร์อันเป็น
่ ่าจะเกิด ความเสียหาย
เท็จ โดยประการทีน
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพื้ นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะของประเทศ

ข้อหาโฆษณาสินค้าอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริงมี
่ วข้องหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.อาหาร
กฎหมายเกีย
มาตรา 40 ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือ
่ โดยไม่สมควร ฝ่าฝืน
หลอกลวงให้เกิดความหลงเชือ
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
30,000 บาท
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13
เทคนิคการขออนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา (อย.)
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13

เทคนิคการขออนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา (อย.)

“การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ กิจการสามารถอยู่ได้ การดําเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมาย ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ผู้ประกอบการต้อง
วางแผน ตรวจสอบการดําเนินงานในห่วงโซ่ธุรกิจของตนเอง”

่ ความถูกต้องในการดําเนินงาน ธุรกิจก็เช่นกัน
การเริม
่ ต้นที่ดี จะนํามาซึง
่
...เชือว่าผู้ประกอบการทุกคนต่างต้องการที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ กิจการสามารถอยู่ได้
การดําเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย สําหรับผู้
ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ตามขอบเขต อย.) ในเบื้องต้นลองมาสํารวจห่วงโซ่ธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นนํ้ากลางนํ้าปลายนํ้ากันเลยว่าเป็นอย่างไร

หัวใจสู่ความสําเร็จในการประกอบกิจการ
ต้นนํา้

ปลายนํา้

กลางนํา้

การบริโภค

่ ลิต
สถานทีผ

ผลิตภัณฑ์

จําหน่าย

บริโภค

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ฉลาก/โฆษณา

ปลอดภัย

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

ผู้จําหน่าย
ผู้ประกอบการ

ผู้บริโภค

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นองค์กรหลักด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่ อประชาชนสุขภาพดี โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ตามขอบเขต อย.) ประกอบด้วย ยา อาหาร เครื่องสําอาง
วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสารระเหย แต่ละ
ผลิตภัณฑ์จะมีพระราชบัญญัติในการกํากับดูแล ส่วนสารระเหย
จะใช้พระราชกําหนด เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราช
บัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติอาหาร
2522 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามนิยามของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีความซ้อน
่ มีวิธีนําเข้าสู่
ทับกัน เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยา ซึง
ร่างกายได้เหมือนกันคือการกิน แต่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
ยามีวัตถุประสงค์ในการป้องกันบําบัดบรรเทารักษาให้หายจากโรค
แต่อาหารมีวัตถุประสงค์กินเพื่ อดํารงชีวิต กินเพื่ อให้อ่ิม และ
่ วกับผลิตภัณฑ์อน
่ ี
อาหารยังอาจมีความคาบเกีย
ื่ เช่น อาหารทีม
่ งจาก
วัตถุประสงค์เพื่ อใช้ในการลดนํา้ หนักหรืออาหารเสริม เนือ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ทด
ี่ ูคล้ายยาอาจจะเป็นเม็ดหรือแคปซูล

ต้นนํา้ สถานที่ผลิตต้องเป็นสถานที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลางนํา้ การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานจะนําไปสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีข้อกําหนด
แตกต่างกันไป ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการผลิต
เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดอะไรบ้าง
่ วข้องกับการจัดจําหน่าย จะมีข้อกําหนดต่างๆ
ปลายนํา้ เกีย
แต่ในเบื้องต้นคือ การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผู้บริโภคหรือลูกค้า จะต้องได้รับการบริโภคที่ปลอดภัย

ตัวอย่างนิยามของผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอาหาร ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ. 2522
่ งคํา้ จุนชีวิต ได้แก่
อาหารคือ ของกินหรือเครือ
่ นกิน ดืม
่ หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วย
1. วัตถุทุกชนิดทีค
วิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยาวัตถุออก
ฤทธิ์ตอ
่ จิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
2. วัตถุทม
ี่ ง
ุ่ หมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
่ งปรุงแต่ง
อาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครือ
กลิ่นรส
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่ ําคัญ การผลิต
ขั้นตอนการขออนุญาตถือเป็นส่วนทีส
การนําเข้า และการส่งออกจะต้องทําอย่างไร??
การผลิต หากเป็นการผลิตเพื่ อจําหน่ายในประเทศไทย ก็จะใช้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย
การนําเข้า ใช้กฎหมายของประเทศไทย
่ แต่ละประเทศจะมีข้อกําหนดของตนเอง
การส่งออก ยึดตามกฎหมายของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก ซึง

การผลิตต้องทําอย่างไรบ้าง??

ผู้ประกอบการต้องระบุให้ได้ก่อนว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์อะไร ผลิตภัณฑ์น้น
ั ๆ มีข้อกําหนดอะไรบ้างซึ่งแต่ละ
ผลิตภัณฑ์จะมีข้อกําหนดปลีกย่อย เช่น สถานที่ ของการผลิตหากจะผลิต
อาหารต้องทําสถานที่ให้ได้มาตรฐานอย่างไรซึ่งปัจจุบันจะใช้ตามมาตรฐาน
สถานที่ GMP 420 เช่น มาตรฐานสถานที่ต้องมีความปลอดภัย รวมถึง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การสุขาภิบาล วัตถุดิบที่ใช้การตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น หากผลิตภัณฑ์ท่จ
ี ะผลิตเป็นเครื่องสําอาง จะมี
มาตรฐานสถานที่ซึ่งจะใช้เกณฑ์ GMP Cosmetic ASEAN เป็นต้น

่ ลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์วิธีการทีด
่ ีในการผลิตที่ บังคับใช้
คู่มือการตรวจสถานทีผ
เป็นกฎหมาย (GMP 420) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420)
่ ง วิธีการผลิต
พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรือ
่ งมือเครือ
่ งใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เป็นแหล่งข้อมูลเบือ
้ งต้น
เครือ
ในการศึกษาเพื่ อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ

การเตรียมตัวของผู้ประกอบการ

การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดให้มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขอผลิตภัณฑ์ การเตรียมตัวของผู้ประกอบการ โดยหลักๆ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ผู้ประกอบการทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ซึ่งผู้ประกอบการต้องศึกษาข้อดีข้อเสียด้วย เพราะหากผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา พอเวลาผ่านไปแล้ว
จะมาขอเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลซึ่งพรบ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร จะไม่สามารถเปลี่ยนได้
ผู้ประกอบการต้องยกเลิกและจดทะเบียนใหม่เท่านั้น ในกรณีน้อ
ี าจเป็นข้อจํากัดการจะประกอบธุรกิจต้องศึกษาให้ดีก่อน
ว่าจะเป็นผู้ประกอบการประเภทใด เพราะยังจะมีความเชื่อมโยงกับการเสียภาษีรายได้ด้วย

หัวใจสู่ความสําเร็จในการประกอบกิจการ
ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าตัวเองจะผลิตอะไร
ผู้ประกอบการจะจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หรือ เป็นนิติบุคคล
ผู้ประกอบการต้องดูข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ซึ่ง ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีการขออนุญาตแตกต่างกัน
•
•
•
•
•

ยา ต้องขึ้นทะเบียนยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อาหาร ต้องขอเลขสารบบ เลข 13 หลัก
เครื่องสําอางต้องขอเลขจดแจ้ง
หากเป็นวัตถุอันตราย ต้องขอทะเบียนวัตถุอันตราย

่ งการแสดงฉลาก
ทุกผลิตภัณฑ์มข
ี อ
้ กําหนดเรือ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องแสดงฉลาก
ตามที่กฎหมายกําหนดก่อนที่จะนําไปขาย
ส่วนการโฆษณาก็มีข้อกําหนดชัดเจน
• ยาต้องขออนุญาตก่อนโฆษณา
• อาหารไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นเป็นการโฆษณา
ที่มีการกล่าวถึง หรือ การอ้าง ถึงสรรพคุณ
ต้องขออนุญาตก่อน
• เครื่องสําอาง ไม่ได้มีการระบุในเรื่องของการโฆษณา
่ งสําอางจะมีความเกีย
่ วข้องกับกฎ
ไว้ แต่การโฆษณาเครือ
หมายของสคบ. ซึ่งจะเป็นการดูแลโฆษณาในภาพรวม

่ ผู้ประกอบการควรรู้”
“แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันซึง
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เพื่ อความปลอดภัยในการบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีนโยบายการเฝ้าระวังและควบคุม การเฝ้าระวังประจําปี
* โดยการสุ่มตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งตรวจมาตรฐานสถานที่
เป็นระยะๆ หรือการร้องเรียนจากผู้บริโภคด้วย
่ พรบ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางฉบับ
ซึง
อย.มีการให้สินบนการนําจับ ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร
่ ข้อกําหนดหลักๆ คือ ต้องแสดงชือ
่ ส่วนประกอบทีส
่ ําคัญ
ซึง
วันเดือนปีทผ
ี่ ลิตและวันเดือนปีทห
ี่ มดอายุ นํา้ หนักทีเ่ ป็นปริมาตรสุทธิ

่ ู้ประกอบการที่ต้องการจะผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถานทีผ
สามารถสอบถามเพื่ อรับคําปรึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร
่ ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ติดต่อทีส

ต่างจังหวัด
่ ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ติดต่อทีส
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
่ ส
ตามทีท
ี่ ถานประกอบการตั้งอยู่
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