บทที่ 1
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกฎหมายธุรกิจ
วิชากฎหมายธุ รกิจและภาษีอากร (FN10202) แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 ตอน
คือ ตอนที่หนึ่งกฎหมายธุ รกิจ และตอนที่สองการภาษีอากร ในตอนที่ หนึ่งเนื้อหา
กฎหมายธุรกิจ จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ 1) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุ รกิจ
2) กฎหมายเกี่ ยวกับการประกอบกิ จกรรมทางธุ รกิ จ ดังจะได้กล่าวรายละเอี ยด
ต่อไป

1.หมวดหมู่ของกฎหมาย
กฎหมายเป็ นส่ วนหนึ่งของการควบคุมสังคม คือ เป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นแบบแผน
และมีกระบวนการการบังคับเป็ นกิจจะลักษณะ เราสามารถจัดหมวดหมู่กฎหมาย
ได้หลายลักษณะแล้วแต่จะใช้หลักเกณฑ์ใด ดังนี้
1.1 แบ่งตามองค์กรผูอ้ อกกฎหมาย
1.1.1 กฎหมายภายใน
1.1.2 กฎหมายระหว่างประเทศ
1.2 แบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ – เอกชน
1.2.1 กฎหมายมหาชน
1.2.2 กฎหมายเอกชน
1.3 แบ่งตามสภาพบังคับ
1.3.1 กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
1.3.2 กฎหมายอาญา
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กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แบ่งออกเป็ น 6 บรรพ
1. หลักทัว่ ไป
2. หนี้
3. เอกเทศสัญญา
4. ว่าด้วยทรัพย์
5. ว่าด้วยครอบครัว
6. ว่าด้วยมรดก
1.4 แบ่งตามเนื้อหาและการบังคับใช้
1.4.1 กฎหมายสาระบัญญัติ
1.4.2 กฎหมายวิธีสะบัญญัติ

2. ลาดับชั้นของกฎหมาย
2.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2.2 พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด ประมวลกฎหมาย
2.3 พระราชกฤษฎีกา
2.4 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
2.5 ข้อบังคับต่าง ๆ
2.6 ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
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3. กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3.1 กฎหมายการจัดองค์กรธุรกิจ
3.2 กฎหมายการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
3.3 กฎหมายการควบคุมการประกอบธุรกิจ
3.4 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

4. องค์กรธุรกิจ
องค์ ก รธุ รกิ จ หมายถึ ง หน่ วยงานที่ ก ารด าเนิ นกิ จ กรรมต่ า งๆ มี
วัตถุประสงค์แสวงหากาไร ซึ่ งนอกจากองค์กรธุ รกิ จจะเป็ นเอกชนแล้ว องค์กร
ธุรกิจที่เป็ นภาครัฐก็มีเช่นกัน ซึ่งเรี ยกว่า รัฐวิสาหกิจ ซึ่งแสวงหากาไรเลี้ยงตน และ
ส่ งเงิ นเข้าเป็ นรายได้หารั ฐ ตาม พรบ.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ พ.ศ.
2551 ให้ความหมาย รัฐวิสาหกิจ ว่า “รัฐวิสาหกิจเป็ นหน่ วยงานที่รัฐเป็ นผูล้ งทุน
และรัฐเป็ นเจ้าของกิจการนั้น หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่รัฐเข้าไปถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละ
50”
4.1 ลักษณะรัฐวิสาหกิจไทย
รัฐวิสาหกิจที่ ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุ บนั มี การจัดตั้งที่ แตกต่างกัน สรุ ปได้
ดังนี้
4.1.1 เป็ นองค์กรของรัฐ ตั้งโดย พระราชบัญญัติ(พรบ.)หรื อ พระราช
กาหนด(พรก.) เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐบาล เช่ นการ
ท่าเรื อแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
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4.1.2 เป็ นหน่ วยงานธุ รกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของ ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
(มติ ครม.) เป็ นตัวแทนกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เช่นโรงงาน
ไพ่ โรงงานยางสู บ ของกระทรวงการคลัง เป็ นต้น
4.1.3 จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
รัฐลงทุนเองทั้งหมดหรื อบางส่ วน รัฐมีบทบาทการบริ หารและ
ควบคุม เช่น บริ ษทั ขนส่ ง จากัด (บขส)เป็ นต้น
4.2 องค์กรธุ รกิจเอกชน องค์กรธุ รกิจที่ดาเนิ นการโดยเอกชนเพื่อ
ประกอบธุรกิจและมีส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้แก่ ห้าง
หุน้ ส่ วน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
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5. สรุป
กฎหมายเป็ นส่ วนหนึ่ งของการควบคุมสังคม ที่มีกระบวนการบังคับเป็ น
กิจจะลักษณะ กฎหมายแบ่งได้หลายลักษณะแล้วแต่จะใช้หลักเกณฑ์ใด กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศ
กฎหมายธุ รกิจจะประกอบด้วย 1) กฎหมายการจัดตั้งองค์กรธุ รกิจ 2)
กฎหมายประกอบกิจกรรมทางธุ รกิจ 3) กฎหมายควบคุมการประกอบธุ รกิจ 4)
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
องค์กรธุรกิจ หมายถึง หน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อแสวงหากาไร องค์กรธุ รกิ จของรัฐบาลเรี ยกว่า รั ฐวิสาหกิ จ องค์กรธุ รกิ จ
เอกชนที่สาคัญได้แก่ ธุ รกิ จเจ้าของคนเดี ยว ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด บริ ษทั
มหาชน จากัด
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คาถามท้ ายบทที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กฎหมายแบ่งตามสภาพบังคับได้เป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ให้อธิบายลาดับชั้นของกฎหมาย
ให้อธิบายความหมายขององค์กรธุรกิจ
องค์กรธุรกิจของรัฐบาลคืออะไรและก่อตั้งขึ้นโดยใช้กฎหมายใดบ้าง
ให้ระบุองค์กรธุรกิจ เอกชนที่สาคัญมา 3 ประเภท
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จะเกี่ยวข้องกับเรื่ องใดบ้าง

