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สารรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce

นายนิวัฒน์ธำารง  บุญทรงไพศาล
Mr. Niwattumrong  Boonsongpaisan
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Prime Minister and Minister of Commerce

ในช่วงเวลาที่หลายประเทศก�าลังประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก  
อันท�าให ้ เกิดผลกระทบต ่อภาคธุรกิจ ผู ้ส ่ งออก  
ผูป้ระกอบการ แรงงาน รวมถงึผูบ้รโิภคของไทยในวงกว้าง 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทิศทาง 
ที่ก้าวหน้าอย่างม่ันคงและย่ังยืน จึงเป็นภารกิจที่มี 
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ยวดในปัจจบุนั นโยบายด้านเศรษฐกจิ
ของรัฐบาลจึงมุ ่งเน ้นการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 
ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและ 
เข้มแข็ง โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ต่อความเสีย่งต่างๆ ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิโลก
ทั้งด้านการค้าและการลงทุน 

กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทส�าคัญในการดูแล
เสถียรภาพเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ได้เร่งผลักดัน
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่ งเป ็นป ัจจัยส�าคัญอันดับต ้นของ 
การพฒันาโครงสร้างเศรษฐกจิไทย เพือ่สร้างความพร้อม 
ในการแข่งขันของธุรกิจไทย ในเวทีการค้าโลกและของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียน เพิ่มโอกาสการขยาย 
ฐานการผลติและการตลาด ยกระดบัมาตรฐานธรุกจิและ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ 
ในยุคการแข่งขันแบบไร้พรมแดน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น

Amidst economic crises faced by many 
countries as a result of the world economic 
predicaments inevitably having extensive impacts on 
the business sector, exporters, entrepreneurs, 
l abou re r s  and  consume rs  i n  Tha i l and ,  
a crucial mission to be carried out lies in the steering 
of businesses towards prosperity in a stable and 
sustainable direction. As such, the Government’s 
economic policy strives to gear national economy  
in a manner leading to consistent economic growth, 
balance and strengths, with particular emphasis  
on creation of immunities against varying threats 
associated with the world economy, both in trade 
and investment. 

The Ministry of Commerce, with a pivotal role 
in maintaining stability of national trade and economy, 
puts forth work operations in pursuit of the Country 
Strategy in the light of enhancement of national 
competitiveness, which is indeed a factor of high 
priority for the development of the Thai economic 
structure, in the interest of building up readiness on 
the part of Thai businesses to embark on competition 
in international and regional trade, in particular, 
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การบริหารราชการแบบมีส ่วนร่วม โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ เพ่ือผลักดันภารกิจของกระทรวงพาณิชย์
ให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลา 9 ทศวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ 
ได้ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทยให้เจรญิ
ก้าวหน้าผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายมาหลายยคุสมัย 
จนถึงป ัจจุ บัน กรมพัฒนาธุร กิจการค ้าในวันนี ้
ได้สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่า  
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 
ของนวตักรรมการให้บรกิารประชาชนได้อย่างเตม็ภาคภมูิ 
โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ์ใช ้
เพื่อยกระดับการให ้บริการ ตลอดจนเสริมสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู ้ประกอบการ 
SMEs พร้อมก้าวสู่สากล ผมเชื่อมั่นว่า กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้าจะเป็นหน่ึงในพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
ไปสู ่“e-Government” สามารถน�าประเทศไทยก้าวสู่เวท ี
การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่าง 
สง่างาม 

เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 91 ปี ในวันที่ 16 มกราคม 2557 นี้  
ผมขอขอบคณุข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมพฒันาธรุกจิ
การค้าทุกท่าน ทีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจ เสยีสละท�างานอย่างหนกั 
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกคน  
และผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจ 
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ดลบนัดาลให้ทกุท่านพร้อมครอบครวั  
ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง 
พร ้ อมท� า งาน ร่วมกัน เพื่ อพัฒนาประ เทศให ้ม ี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

within ASEAN. The Ministry of Commerce also strives 
to enhance opportunities to expand production 
bases and markets, elevate business standards and 
develop human resources to accommodate business 
growth in the era of borderless competition. Further, 
the Ministry of Commerce adheres to public 
administration in a manner promoting public 
participation, transparency and accountability in order 
that the Ministry’s missions will attain all the goals 
set in the Government’s policies as well as the Country 
Strategy and that the well-being of the Thai people 
can be achieved.

Over the past 9 decades, the Department of 
Business Development, as one of the agencies 
within the Ministry of Commerce, has been gearing 
Thai economy towards prosperity amidst varying 
challenges up till present. Today, the Department of 
Business Development has, through all its assiduous 
performance, proved itself as a Government agency 
having most successfully made a new chapter of  
the Thai bureaucracy in employing modern innovation 
in its delivery of public services. With the assistance 
of information technology, this Department upgrades 
its services and strengthens competitiveness for SME 
operators towards internationalization. I trust that  
the Department of Business Development will always 
be one of the vital mechanisms gracefully driving 
Thailand towards “e-Government” and towards a 
trade competition arena in the forthcoming ASEAN 
Economic Community.

On the auspicious occasion of the 91st 

anniversary of the Department of Business 
Development’s inauguration, I would like to extend to all 
of i ts civ i l servants and officials my most  
sincere thanks for all determination and dedication 
most assiduously made thus far for the benefit of all 
Thai people. May the Buddhist Virtue and all Holy 
Powers bring you and your loved families happiness, 
prosperity and good health so as to remain ready 
for working together and putting forth further 
development for our nation. 
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ
Mr. Nattawut  Saikuar
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ถือเป็นก้าวส�าคัญของการยกระดับ
ประเทศไทยสู่การด�าเนินธุรกิจระดับสากล โดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่จ�าเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่ม
ขดีความสามารถในการประกอบธรุกจิให้มคีวามสามารถ
ในการแข่งขัน รองรับและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่ส่วนราชการและ
ภาคเอกชน จ�าเป็นต้องร่วมมือกันบูรณาการและ 
เชื่อมโยงการท�างานให้มีความสอดคล้องกัน

กรมพฒันาธรุกจิการค้า เป็นหน่วยงานให้บรกิาร
ภาครัฐทีเ่ปรยีบเสมอืน “ต้นสายปลายทางธรุกจิ” ทีไ่ด้รบั 
การชื่นชม ยอมรับ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
มากมาย เป็นองค์กรทีส่ามารถตอบสนองและให้บรกิาร 
จดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
เพือ่ยกระดบัเป็นประเทศทีง่่ายต่อการท�าธรุกจิ ในระดบั 
Top Ten ของโลก ตลอดจนผนึกก�าลังร่วมกับหน่วยงาน
พนัธมติรทกุภาคส่วนในการสร้างธรรมาภบิาลธรุกจิ และ
พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

ส�าหรบัปี 2557 นี ้นบัเป็นอกีก้าวส�าคญัหนึง่ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ต ้องสร ้างความส�าเร็จ 
อย่างต่อเนื่องในด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทย เช่น 
การยกระดบัมาตรฐานคณุภาพธรุกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ธุรกิจ SMEs ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน 

Forthcoming integration into the ASEAN 
Economic Community (AEC) indeed emerges as  
an important step essentially bringing Thai businesses 
towards an international arena. In particular, SMEs 
feel a compelling need to make appropriate 
adaptation in enhancing competitiveness so as to 
accommodate and exploit this AEC regionalization. 
To this end, integrated co-operation and networking 
between both public and private sectors are truly 
indispensable to ensure consistency.

The Department of Business Development 
genuinely functions as Thailand’s “Fully-Integrated 
Business” agency, with a plethora of publicly admired 
and recognized roles and performance. The 
Department has indeed been well noted for its high 
competency in delivering public services in connection 
with business-entity registration as well as providing 
correct business-related information in a swift and 
transparent manner in an endeavour to turn Thailand 
into the world’s top-ten country with ‘Ease of Doing 
Business’. In effect, this Department has proudly 
worked hand in hand with allied agencies in all sectors 
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และลดต้นทนุทางธรุกจิ น�าเครือ่งมอืการค้ารปูแบบใหม่
มาใช้ในการขยายโอกาสทางการค้า เพื่อให้สามารถ
แข่งขนัได้ในระดบัสากล และพร้อมเผชญิกบัความผนัผวน
ทางเศรษฐกจิในรปูแบบต่างๆ ซึง่กรมพฒันาธรุกจิการค้า
จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส�าคัญในการสร้าง 
ความเจริญเตบิโต ความเข้มแขง็ และความมัน่คงให้ระบบ 
เศรษฐกิจไทย 

ผมขอชื่นชมทีมงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ภายใต้การน�าของผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ และความมุง่มัน่
ในการด�าเนินงานตามภารกิจ และผลักดันให้นโยบาย
ของกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล บรรลุเป้าหมาย 
มาโดยตลอด ซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลวันสถาปนา 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบ 91 ปี ผมขออาราธนา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้ท่านอธิบดี  
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าทุกท่าน ประสบแต่ความสขุความเจรญิ มกี�าลงักาย 
และก�าลังใจที่เข ้มแข็ง มีความต้ังมั่นในคุณความดี  
และยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ตลอดไป

with a view to building up good corporate governance, 
strength, and competitiveness.

The year 2014 indeed marks another 
meaningful step of the Department of Business 
Development in terms of the need to put forth 
continued success in the promotion of Thai 
businesses, in particular, SMEs in order for them to 
achieve standard management and become well able 
to reduce costs and make use of new forms of 
trading tools for expanding trade opportunities, 
arriving at greater competitiveness at an international 
level and becoming ready for handling varying forms 
of economic fluctuations. It is a certain that the 
Department of Business Development will be one  
of the agencies playing a vital role in boosting growth, 
strength and stability of Thai economy.

I genuinely appreciate all the task forces of 
the Department of Business Development under 
leadership of executives well equipped with visions 
and robust determination in unfailingly carrying out 
official missions and putting forth achievement of the 
Government’s and Ministry’s policies. On the 
propitious occasion of the 91st anniversary of  
the Department of Business Development’s 
inauguration, may all Holy Powers bring happiness, 
prosperity, physical well-being and a strong mind to 
the Department’s Director-General, executives, civil 
servants and all staff members. May all of you remain 
guided by righteousness and optimal benefits of the 
country as well as the public at large everlastingly.
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce

นายยรรยง  พวงราช
Mr. Yanyong  Phuangrach
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

ในยุคที่ประเทศต่างๆ อยู่ในสภาวการณ์ที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้ด�าเนินการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจ และ
ลงมือปฏิบัติให ้นโยบายของรัฐบาลเป็นผลส�าเร็จ  
จึงมีบทบาทส�าคัญย่ิง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าว

นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในอีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้า การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ความส�าเร็จ
อย่างก้าวกระโดดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น 
เคร่ืองยนืยนัความพร้อมขององค์กรในการสานต่อนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ซ่ึงต้องอาศัยพลังสามัคคี 
ความเป็นนำ้หนึง่ใจเดยีวกนัทัง้ภายในองค์กร และอาศยั
ความร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งหมดนี้  
ก็เพียงเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน น่ันคือ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศชาติไปสู่ผลส�าเร็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลัก 
ของกระทรวงพาณิชย ์ ที่ เป ็นกลไกส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาลในการผลกัดนัให้ธรุกจิไทย 
มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ทราบดีว ่า กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ และได้สร้าง
ผลงานอนัเป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเนือ่งเสมอมา ไม่ว่าจะเป็น 

Many countries have been encountering 
circumstances of change and interconnection in  
an economic, social and cultural dimension. State 
agencies, in particular, those implementing economic 
policies and carrying the Government’s policies into 
effect therefore play most crucial roles amidst such 
fluctuations. 

We are indeed counting down towards  
the forthcoming integration into the ASEAN Economic 
Community in less than 2 years. As such, a much 
greater degree of economic competition is anticipated. 
The exponential success achieved by the Department 
of Business Development is indeed an apparent 
indication of the Department’s readiness for bringing 
the Government’s economic policies into real effect. 
This undoubtedly entails harmony and unity within 
the Department itself as well as amongst allied 
agencies. All this, however, shares the same goal 
– the steering of national economy towards successful 
outcomes.

The Department of Business Development is 
a key agency of the Ministry of Commerce and serves 
as an essential mechanism for driving the Government’s 
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การอ�านวยความสะดวกธุรกิจไทยในการเร่ิมต้นธุรกิจ  
ด้วยนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
พร้อมด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
เชิงธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ 
กลุม่ธรุกจิบรกิารเป้าหมาย รวมถงึการสร้างธรรมาภบิาล
ธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้แก่
เศรษฐกิจของประเทศ

ในโอกาสอันเป็นมงคล 16 มกราคม 2557  
กรมพฒันาธรุกจิการค้าก้าวเข้าสูปี่ที ่91 ผมขออาราธนา
คณุพระศรีรัตนตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก 
โปรดอ�านวยพรให้ท่านอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน ประสบแต่
ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีก�าลังกายและ
ก�าลังใจท่ีเข ้มแข็ง พร ้อมที่จะผลักดันเศรษฐกิจ 
ของประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้าและมัน่คงถาวรต่อไป 

policies intended to strengthen Thai businesses.  
In effect, it is a widely known fact that the Department 
of Business Development is an agency of excellence, 
with continued public recognition of its efficient work 
performance, as reflected, in particular, in its 
introduction of facilities assisting traders in starting 
businesses, with the aid of innovations offering 
modern, convenient and swift delivery of public 
services, its provision of business-related data useful 
for making decisions on business matters,  
its development of potential of targeted entrepreneurs 
and business groups and its promotion of good 
corporate governance, in the interest of reliability and 
stability of our national economy. 

On the most auspicious occasion, on 16th 

January 2014, of the 91st anniversary of the 
Department of Business Development’s inauguration, 
may the Buddhist Virtue and all Holy Powers bring 
to Director-General, executives, civil servants as well as 
officials of this Department happiness, prosperity, 
good health and high spirits essential for bringing 
our national economy towards satisfactory 
advancement and stability evermore.
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ
Mrs. Srirat  Rastapana
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทส�าคัญในการ
สนบัสนนุภาคธรุกจิในประเทศให้มศีกัยภาพและเข้มแขง็ 
และร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
โดยมีภารกิจที่ส�าคัญในการอ�านวยความสะดวกในการ
เริ่มต้นธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ 
รวมถึงผลักดันธุรกิจไทยให้มีธรรมาภิบาล และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต ่อเนื่อง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนางาน บุคลากร 
และการให้บริการมาโดยตลอด โดยการน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการแก่ 
ภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน ดังที่เห็นได้จากโครงการส�าคัญต่างๆ ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น การให้บริการออกหนังสือ
รับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)  
ผ่านธนาคาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรก
ที่สามารถออกสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน�า
เทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
มาใช้ในการให้บริการ และการพฒันาระบบการให้บรกิาร
รับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่อ 
อ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ 

The Department of Business Development, 
Ministry of Commerce, has played a pivotal role  
in promoting and strengthening domestic business 
sectors towards Thailand’s sustainable growth.  
In particular, the Department has provided services 
to facilitate the start of business as well as business 
development, encourage good corporate governance 
and due compliance with the law on the part of Thai 
business operators.

Over the years, amidst economic predicaments 
plagued by unceasing changes, the Department of 
Business Development has taken constant steps  
in developing its personnel as well as public services, 
with the application of information technology for 
serving business sectors as well as general members 
of the public and also for handling administration of 
its internal affairs, as reflected in the Department’s 
several projects such as the ‘e-Certificate’ project 
involving its electronic issuance of certificates related 
to legal entities via commercial banks. Indeed, this 
Department emerges as the first State agency of 
Thailand capable of issuing electronic documents 
with the assistance of digital signatures technology. 
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ทั่วประเทศ ในการน�าส ่งงบการเงินตามกฎหมาย 
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกนัหลายฝ่าย ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และ
สถาบันการเงิน

ภายใต้ความส�าเร็จที่ประจักษ์ชัดแก่ภาคธุรกิจ 
และประชาชนทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แสดง 
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น ทุ ่มเทของผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติภารกิจ 
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ และเป็น 
แบบอย่างในการท�างานแก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนกังานทกุคนของกรมพฒันาธรุกจิการค้า 
ที่ได ้ทุ ่มเท เสียสละ ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และความอยู่ดี
กินดีของประชาชนชาวไทย

Also witnessed is the e-Filing project under which 
financial statements prescribed by laws shall  
be submitted by an electronic means via the Internet 
for ease and convenience of the business sector and 
entrepreneurs all over the country.  All such attempts 
are the product of co-operation amongst several 
agencies in public and private sectors, including 
financial institutions.

The Department of Business Development’s 
success as widely apparent to the business sector 
as well as general members of the public essentially 
reflects visions, strong commitment and robust 
determination thus far made by its executives, civil 
servants and all officials in their performance of official 
missions for the benefit of the nation. Indeed, this 
Department is an admirable model for other agencies.

I would like to take this opportunity to extend 
to the Department of Business Development’s 
executives, officials and employees my heartfelt 
appreciation of their dedicated efforts and important 
achievements contributing to Thailand’s economic 
progress and well-being of Thai people.
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message of Director-General of the Department of Business Development

กว่า 9 ทศวรรษที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้ท�าหน้าที่ “ต้นสายปลายทางธุรกิจไทย” โดยมุ่งมั่น
พัฒนาการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจการค้า 
ตลอดจนบูรณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานทกุภาคส่วน 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อ 
การเริ่มต้นธุรกิจ จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่มีนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ อีกทั้ง  
กรมพฒันาธรุกจิการค้ายงัมภีารกจิส�าคญัด้านการส่งเสรมิ
ให้ธุรกิจไทยมีศักยภาพทัดเทียมสากล บนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลธุรกิจที่ดี ดั่งวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ในการเป็น “มอือาชพีด้านบรกิาร สร้างธรรมาภบิาล 
และมาตรฐานธุรกิจไทย” โดยยืนหยัดการท�างาน  
ด้วยหลักคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

ในปี 2557 กรมพฒันาธรุกจิการค้า ยงัคงเดนิหน้า
ขับเคลื่อนและสานต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อ
เตรยีมความพร้อมธรุกจิไทยสูส่ากล โดยมนีโยบายหลกั
ในการผลักดันนวัตกรรมบริการภาครัฐ สร้างเครือข่าย
พันธมิตร และบริการแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ผ่านโครงการทีส่�าคญั เช่น บรกิารรบังบการเงนิผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Filing) เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับ 
งบการเงินของประเทศ (e-Filing Single Point) โดยเพิ่ม
ช่องทางให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Over 9 decades in which the Department of 
Business Development has served as Thailand’s 
“Fully-Integrated Business” agency, the Department has 
striven to improve its delivery of public services  
to the general public as well as business and trade 
sectors. Our Department has also collaborated with 
agencies in all sectors with a view to turning Thailand 
into a country with ease of starting business,  
such that the Department now emerges as a State agency 
well recognized for excellent servicing innovations.  
Further, the Department of Business Development has 
assumed crucial missions in elevating potential of  
Thai businesses to international acceptance based upon 
good corporate governance, indeed along the line of  
the Department’s visions: “Serving as Professionals, 
Building Corporate Governance and Establishing Quality 
Standards for Thai Businesses”. The Department,  
in effect, always carries out official duties on the basis 
of the merit system as well as the principles of 
transparency and accountability.

In 2014, the Department of Business Development 
still moves forwards in putting forth development in  
all aspects to prompt readiness of Thai businesses for 
internationalization. To these ends, the Department,  

 นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์
 Miss Pongpun  Gearaviriyapun
 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 Director-General of the Department of Business Development
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และสร้าง “คลังข้อมูลงบการเงิน” เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 
งบการเงินให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูล 
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง 
พัฒนาบ ริ ก า ร จดทะ เบี ยนนิ ติ บุ ค คลผ่ า นทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Registration) เพ่ือยกระดับบริการ 
ภาครัฐแบบ “ไร ้กระดาษ (Paperless System)”  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อเจ ้าหน้าที่  
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ

อีก ท้ั ง  เพื่ อ เป ็นการ เตรียมความพร ้อม
ประเทศไทยในการก้าวไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจส�าคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด่วนธุรกิจอาเซียน 
(ASEAN Fast Track Lane) โดยอ�านวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจแก่นักธุรกิจอาเซียน และพัฒนา 
“คลังข้อมูลอาเซียน” เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานส�าคัญ
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลอาเซียน
ได้ง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพการด�าเนินธุรกิจระหว่างกันในภูมิภาค 

กรมพฒันาธรุกจิการค้ายงัคงเดนิหน้าขับเคลือ่น
การรวมกลุม่ธรุกจิ เพิม่ศกัยภาพธรุกจิไทยพร้อมแข่งขนั
ในระดบัสากล โดยการเสรมิสร้างศกัยภาพสมาคมการค้า 
และยกระดับบทบาทสมาคมการค้าให้เป็นตัวแทน 
กลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง เพิ่มอ�านาจการต่อรอง พร้อมทั้ง 
เชือ่มโยงเครือข่ายสมาคมการค้าทัง้ในประเทศ และประเทศ
อาเซยีน เพือ่ขยายโอกาสทางการค้า รวมทัง้ การยกระดบั
ธุรกิจบริการไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ลดต้นทุน
ธุรกิจ SMEs ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต�่า อีกทั้ง  
ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เพื่อเป ็นกลยุทธ ์
ในการขยายช่องทางการค้าที่ส�าคัญ

นอกจากนี้ ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้
ธุรกิจไทยสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน คือ การมี 
ธรรมาภิบาลธุรกิจที่ดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ 
ยกระดับธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ สร้างความโปร่งใส 
ความน่าเชื่อถือ เป็นรากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจไทย โดย
การพัฒนามาตรฐานส�านักงานบัญชีไทย สู่เกณฑ์ระดับ 
“ต ้นกล ้าส�านักงานบัญชี” และบ ่มเพาะสู ่ เกณฑ ์
มาตรฐานคุณภาพ สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือ 
ด้านพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพิ่มพูน 
องค์ความรู ้ เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง 

as part of its principal policies, puts into use public 
services innovations, establishes alliance networks and 
delivers citizen-centred public services under key projects 
such as the e–Filing project which allows, as an additional 
channel, electronic submission of financial statements 
and which indeed serves as the ‘e-Filing Single Point’ of 
the country. Further, the Department has set up “Financial 
Statements Databases” linking data related to financial 
statements with other relevant agencies for their official 
use. The Department also makes available for public use 
business-related information in an accurate and swift 
manner based upon a uniform format. In addition,  
the Department has developed its e–Registration service 
allowing registrations related to legal entities by  
an electronic means. All these attempts are intended to 
elevate public services towards a “paperless system”, 
thereby reducing official red tape and time otherwise 
consumed in contacting officials and also establishing 
transparency in public services as well.

Also, in preparation for Thailand’s readiness  
to embark on the ASEAN Economic Community,  
the Department of Business Development assumes 
missions of significant importance in establishing the 
ASEAN Fast Track Lane in order to offer traders within 
ASEAN greater convenience in their business operation 
and developing “ASEAN Databases” linked with 
international trade and investment databases amongst 
ASEAN countries in the interest of easy and expeditious 
access by investors. These endeavours serve as an 
important factor for the enhancement of business 
potential in the region.

As far as the strengthening of Thai businesses 
is concerned, the Department of Business Development 
remains firm in its attempt to put forth business 
networking so as to escalate Thai businesses’ potential 
making them ready for competition in an international 
arena. To this end, the Department strives to foster 
potential of trade associations, elevate roles of trade 
associations in representing strong business-groups with 
greater bargaining powers and set up networks of trade 
associations domestically and within ASEAN, with  
a view to enhancing trade opportunities. Further,  
the Department of Business Development elevates  
Thai service-businesses to quality-standards and assists 
SMEs in reducing business costs through efficient 
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message of Director-General of the Department of Business Development

ของมาตรฐานการบัญชสีากล รวมทัง้ การสร้างธรรมาภบิาล
ธุรกิจไทย โดยก�ากับดูแลธุรกิจไทยและธุรกิจต่างด้าว 
ในประเทศไทยให้ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานบญัชี 
และการผลักดัน 1 จังหวัด 1 บริษัทธรรมาภิบาลดีเด่น 
เป็น “ต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ”

โอกาสน้ี ในนามของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ดฉัิน
ใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ได้ 
ให ้ความร ่วมมือและสนับสนุนการปฏิบั ติงานกับ 
กรมพฒันาธรุกจิการค้าเป็นอย่างดตีลอดมา ขอขอบคณุ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้าทกุคน 
ทีไ่ด้เสยีสละและร่วมมอืร่วมใจกนัสร้างผลงานส�าคญัต่างๆ 
สู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีนวัตกรรมการให้บริการ
เป็นที่ประจักษ์ต ่อสาธารณชน และขออาราธนา 
คุณพระศรีรัตนตรัย อ�านวยพรให้ทกุท่าน ประสบความสขุ 
ความเจรญิ สมดงัสิง่ทีมุ่ง่หวงัทกุประการ

management as well as access to low-interest sources 
of fund. The e-Commerce business is also promoted  
as a strategy to expand channels for trade.

In addition, given that another key factor for 
sustainability of Thai businesses lies in good corporate 
governance, the Department of Business Development 
has made continued efforts in raising good corporate 
governance, transparency and accountability as a secure 
foundation for Thai businesses. As part of such 
endeavours, the Department strives to develop standards 
of Thai accounting firms towards an acceptable quality 
under the “Ton Kla for Quality Accounting Offices” project 
and the training aimed at incubating accounting firms 
towards quality standards. The Department seeks to 
build up networks of co-operation on the development 
of potential of accountants through disseminating bodies 
of knowledge in response to changes in international 
accounting standards as well. Also, with respect to the 
promotion of good governance amongst Thai businesses, 
the Department exercises oversight to ensure that both 
Thai and foreign businesses comply with the law  
as well as accounting standards. Indeed, the Department 
introduces the “One Province - One Corporate Governance 
Company” project so as to find “DBD Corporate 
Governance Models”.

On this auspicious occasion, on behalf of the 
Department of Business Development, I would like to 
extend to our allied agencies in all sectors my most 
sincere thanks for excellent co-operation and support 
unfailingly lent to our Department. I am also indebted to 
all civil servants and officials of the Department of 
Business Development, who have devoted their efforts 
and strengths to putting forth all wonderful achievements 
such that this Department has now become well recognized 
by the public as a State agency capable of making use 
of innovations in its delivery of public services. May  
the Buddhist Virtue bring you all happiness, prosperity 
and accomplishment of all your aspirations.
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ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555 - 2558

มืออาช�พด�านบร�การ สร�างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย
Serving as Professionals, Building Corporate Governance and 
Establishing Quality Standards for Thai Businesses

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� Vision บร�การจดทะเบียน และข�อมูลธุรกิจ ถูกต�อง รวดเร็ว โปร�งใส
Delivering Registration Services and Serving Business-Related Data 

with Accuracy, Rapidity and Transparency

สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building Corporate Governance

พัฒนาธุรกิจไทยให�เข�มแข็ง แข�งขันได�
Developing Thai Businesses towards Strengths and Competitiveness

¾Ñ¹¸¡Ô¨ Missions

พัฒนาระบบบร�การจดทะเบียนธุรกิจให�ทันสมัย
Modernising Business Registration Systems

สร�างคลังข�อมูลธุรกิจที่สมบูรณ�และเพิ่มความสะดวกในการเข�าถึงข�อมูล
Establishing Complete Business Databases and Greater Ease in Data Access

เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและบังคับใช�กฎหมาย เพื่อสร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Enhancing Potential for Regulatory Control and Law Enforcement in the interest 

of Corporate Governance

เสร�มสร�างความเข�มแข็งให�ผู�ประกอบการรายย�อย และยกระดับธุรกิจสู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ
Fostering Strengths of SMEs and Bringing SMEs towards Quality Standards

พัฒนาองค�กรแห�งการเร�ยนรู�
Developing Learning Organization

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� Strategies

ยกระดับเป�นประเทศที่ง�ายต�อการทำธุรกิจในระดับ Top Ten ของโลก
Elevating Thailand towards the Status of the World’s Top-Ten Country 
with Ease of Doing Business

ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข�มแข็ง แข�งขันได�
Making Thai Businesses Achieve Quality Standards, Strengths and Competitiveness

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� Goals

Strategic Plan
2012 - 2015

Vision

Missions

Strategies

Goals
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โครงสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Organization Chart of the Department of Business Development

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า 76 จังหวัด
 Business Development Offices in 76 Provinces

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าเขต 6 แห�ง
 (ป��นเกล�า พหลโยธ�น รัชดาภิเษก สุรวงศ� บางนา และศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

 Business Development Offices in 6 Districts
   (Pinklao, Phaholyothin, Ratchadaphisek, Surawong, Bang Na and
    The Government Complex) 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า 4 สาขา
 (แม�สอด หัวหิน เมืองพัทยา และเกาะสมุย)

  4 Branches of Business Development Offices
   (Maesod, Hua Hin,  Pattaya City and Koh Samui)

อธ�บดี
Director-General

รองอธ�บดี
Deputy Director-General

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�
àªÕèÂÇªÒÞ

Trade Specialist

¹ÔµÔ¡Ã
àªÕèÂÇªÒÞ

Legal Specialist

สำนักทะเบียนธุรกิจ
Bureau of Business Registration

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

สำนักพัฒนาระบบบร�หาร
Bureau of Public Sector Development

สำนักตรวจสอบภายใน
Bureau of Internal Audit

สำนักบร�หารกลาง
Bureau of General Administration

สำนักบร�หารคลัง
Bureau of Finance Administration

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bureau of Information Technology

สำนักข�อมูลธุรกิจ
Bureau of Business Information

สำนักธุรกิจการค�าภูมิภาค
Bureau of Regional Business

สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ
Bureau of Corporate Governance

สำนักกำกับบัญช�ธุรกิจ
Bureau of Business Accounting Supervision

สำนักพัฒนาบัญช�ธุรกิจ 
Bureau of Business Accounting Development

สำนักบร�หารการประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว

Bureau of Foreign Business Administration

สำนักส�งเสร�มพัฒนาธุรกิจ
Bureau of Business Promotion 

and Development

สำนักพัฒนาผู�ประกอบธุรกิจ
Bureau of Entrepreneurs Development

สำนักพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
Bureau of e-Commerce
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1. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์
 Miss Pongpun  Gearaviriyapun
 อธิบดี
 Director-General

2. นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร
 Miss Pikul  Taksinwaracharn
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

3. นายวิชัย  โภชนกิจ
 Mr. Whichai  Phochanakij
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General
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คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development
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1. นายชัยณรงค์  โชไชย
 Mr. Chainarong  Chochai
 ผู้อำานวยการสำานักข้อมูลธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Information

2. นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์
 Mr. Poonpong  Naiyanapakorn
 ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Registration

3. นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
 Miss Rattana  Theanvisitsakool
 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Promotion
 and Development

4. นายทวีป  ชินะประยูร
 Mr. Thaweep  Shinaprayoon
 ผู้อำานวยการสำานักกำากับบัญชีธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Accounting
 Supervision
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1. นายสำารวย  แดงด้วง
 Mr. Samruay  Daengduang
 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
 Director of Bureau of Law

2. นางนันทนา  ทัศนวิจิตรวงศ์
 Mrs. Nanthana  Tasnawijitwong
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
 Trade Specialist

3. นายดิเรก  บุญแท้
 Mr. Direk  Boontae
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ/
 ผู้อำานวยการสำานักธุรกิจการค้าภูมิภาค
 Trade Specialist/
 Director of Bureau of Regional Business

4. นายประชา  วีระชาติกุล
 Mr. Pracha  Veerachatkul 
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง
 Director of Bureau of General Administration
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1. นางสาวศุฑารา  เชาวน์สุขุม
 Miss Sutara  Choawnsukum
 ผู้อำานวยการสำานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Director of Bureau of e-Commerce

2. นางสาวสุนทรา  ติละกูล
 Miss Soontara  Telarkun
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารคลัง
 Director of Bureau of Finance Administration

3. นางปรารถนา  หัสมินทร์
 Mrs. Prattana  Hasamin 
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารการประกอบธุรกิจ
 ของคนต่างด้าว
 Director of Bureau of Foreign Business 
 Administration

4. นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์
 Mrs. Sorada  Lertharpachit
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Accounting 
 Development

5. นายสยาม  ลิขิตพงศธร
 Mr. Siam  Likhitphongsathorn 
 นิติกรเชี่ยวชาญ (รักษาการ) 
 Legal Specialist (Acting)

6. นางสาวสุภารัตน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์
 Miss Suparat  Hunpongsimanont
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
 Trade Specialist (Acting) 
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1. นายไชยา  สุปรียาวรรณชัย
 Mr. Chaiya  Supreyavanchai
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
 ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Trade Specialist (Acting) /
 Director of Bureau of Information Technology

2. นางภารดี  อินทชาติ
 Mrs. Paradee  Intachat 
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
 Director of Bureau of Entrepreneurs Development

3. นางสาววรรณา  คงเจริญจิตติกุล 
 Miss Wanna  Kongcharoenchittikul 
 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
 Director of Bureau of Internal Audit

4. นางสลิลา  เทพเกษตรกุล
 Mrs. Salila  Tepkasetkul 
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาระบบบริหาร
 Director of Bureau of Public Sector Development

5. นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล
 Mrs. Areeporn  Jongwattananukul
 ผู้อำานวยการสำานักธรรมาภิบาลธุรกิจ
 Director of Bureau of Corporate Governance
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บริการจดทะเบียนธุรกิจแบบมืออาชีพ
Serving Business Registration as Professionals

ก า ร จดทะ เ บี ย น ธุ ร กิ จ  
ถอืเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการ
เริ่มต ้นธุ รกิจ  โดยการเริ่มต ้น 
ธุรกิจที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย จะส่งผลให้ขดีความสามารถ
ทางการแข ่งขันของธุร กิจไทย 
เพิ่มสูงขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  
ในฐานะหน่วยงานผู ้ให ้บริการ 
จดทะเบยีนธรุกจิ ได้ปรบัปรงุการให้
บ ริการด ้ านการ เริ่ มต ้นธุ รกิ จ 
(Starting a Business) ตัง้แต่ปี 2552 
โดยบรูณาการร่วมกบักรมสรรพากร 
ส� า นักงานประกันสั งคม และ 
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
เพือ่ให้บริการจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิ
แล้วเสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมง ภายใต้
แนวคิด 4S Concept คือ ให้บริการ 
ณ จดุเดยีว (Single Point) ใช้แบบฟอร์ม
ร่วมกัน (Single Form) ใช้เอกสาร
ประกอบชุดเดียวกัน (S ing le  
Document) และขยายสู ่การใช ้
เลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวกัน 
(Single Number) ตรวจเยี่ยมการบริการจดทะเบียน

ในปี 2556 กรมพฒันาธรุกจิ
การค้าได้ต่อยอดพัฒนาบริการ 
ด้านการเริม่ต้นธรุกจิ โดยการพฒันา
ร ะ บ บ จ อ ง ชื่ อ นิ ติ บุ ค ค ล ท า ง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก
ของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 
เพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคล
สามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ 
ได้ด้วยตนเอง ว่าช่ือดังกล่าวซ�้า 
หรือคล้ายกับนิติบุคคลอื่นหรือไม ่
ผ่านเวบ็ไซต์กรมพฒันาธรุกจิการค้า 
www.dbd.go.th และทราบผล 
การอนญุาตให้ใช้ช่ือ ภายใน 20 นาที 
จากเดมิทีผู่ข้อจดทะเบยีนนติบิคุคล
ต้องยืน่จองชือ่กบักรมพฒันาธรุกจิ
การค้าเพือ่ให้นายทะเบยีนตรวจสอบ 
และรอผลการอนุญาตให้ใช้ช่ือนั้น 
โดยใช้เวลาเกือบ 2 วัน จึงจะน�าชื่อ
ที่ ไ ด ้ รั บอนุญาตนั้ น ไปยื่ น ขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

จากการพัฒนาการ ให ้
บ ริ ก า ร จ ดทะ เ บี ย น ธุ ร กิ จ ม า 
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การเริม่ต้นธรุกจิ 
ในประเทศไทยง่าย สะดวก และ

รวดเร็ว โดยมีขั้นตอนที่ต้องติดต่อ
ราชการเพียง 2 ขั้นตอน และ
สามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายใน 
1.20 ช่ัวโมง ได้แก่ การจองช่ือ
นิติบุคคล 20 นาที  และการ 
จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั การขอเลข
ประจ�าตัวผู้เสียภาษี การขอเลขที่
บัญชีนายจ้าง และการยื่นส�าเนา 

การจองช�่อนิติบุคคล 20 นาที การจดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัท การขอเลขประจำตัวผู�เสียภาษี 
การขอเลขที่บัญช�นายจ�าง และการยื่นสำเนาข�อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  60 นาที  

1
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Business Registration is 
considered as the first step in 
starting a business. Easy, fast, 
and cost-saving process of 
starting a business will certainly 
improve the competitiveness of 
Thai businesses as a whole.

The  Depa r tmen t  o f 
Business Development, as a 
State agency responsible for 
business registration services, 
has since 2009 continual ly 
improved its services in relation 
to starting businesses. As a result 
of integrated collaboration with 
the Revenue Department, the 
Social Security Office, and the 
Department of Labour Protection 
and Wel fare and with the 
implementation of 4S Concept 
– Single Point, Single Form, 
Single Document, and Single 
Number – registration of a new 
business can be completed 
within 1 hour.

In 2013, the Department 
of Business Development, in an 
attempt to further improve the 
service in connect ion with 
business starting, has developed 
a system whereby business 
operators are able to reserve their 
juristic persons’ names via the 
Internet. Such name reservation 
is indeed the first process of 
business registration. This newly-
established e-Reservation system 
allows each applicant to check 

e-Reservation

whether the business name of its 
choice is identical to or resembles 
any other existing businesses’ 
names. Applicants can initiate 
and complete the e-Reservation 
process through the website of 
the Department of Business 
Development (www.dbd.go.th) 
and will obtain the result only 
within 20 minutes which is much 
faster than that consumed in the 
traditionally manual process 
where the applicant had to file  
a business-name reservation form 
in person with the registrar for 
checking which took as long as 
2 days before the applicant could 
proceed with the required 
subsequent step of legal-entity 
incorporation registration.

Following the continual 
efforts to improve the service  
in relation to business starting,  
all processes concerned are 
easier, faster, and saving time and 
cost. The previously long official 
process has been shortened to 
2 steps which can be completed 
within 1.20 hours – 20 minutes 
for business’ (juristic person’s) 
name reservation, and 1 hour for 
r e g i s t e r i n g  l e g a l - e n t i t y 
incorporat ion, apply ing for  
a taxpayer ID number and  
an employer account number,   
and filing a copy of company 
work regulations. As a result, 
Thailand, according to the Doing 
Business rankings conducted by 

the World Bank, has achieved 
and continually maintained its 
place within the top 20, in terms 
of Ease of Doing Business, 
among a total of 185 countries 
worldwide. 

The introduction of the 
e-Reservation system allowing 
reservation of names for legal 
entities via the Internet is actually 
part of an attempt to ameliorate 
the business-startup service to 
the  ex ten t  enab l i ng  new 
entrepreneurs to start their 
businesses in a hassle-free 
fashion and in a manner saving 
time and cost which, if converted 
into the economic value, is as 
high as Baht 48 million per year. 
The system also enhances greater 
business opportunit ies, as 
reflected in the fact that each year 
over 63,000 new businesses are 
registered and over 200,000 
applications are filed for reserving 
and checking business names. 
Indeed, in recognition of the 
efforts and achievement of the 
Depa r tmen t  o f  Bus i n e s s 
Development, the Office of the 
Public Sector Development 
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ข ้อ บังคับ เกี่ ยวกับการท� างาน 
1 ชั่วโมง ส ่งผลให ้อันดับของ
ประเทศไทยในการจัดอันดับความ
ยาก-ง ่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ของ
ธนาคารโลก อยู่ใน 20 อันดับแรก 
จ า ก  1 8 5  ป ร ะ เ ทศทั่ ว โ ล ก  
มาอย่างต่อเนื่อง

การพฒันาระบบการจองชือ่ 
นิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต เป็น 
การยกระดับการให้บริการด้าน 
การเริ่มต้นธุรกิจอีกขั้นหนึ่ง ที่จะ

ช ่วยให ้ ผู ้ประกอบธุรกิจได ้ รับ 
ความสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่าย โดยคดิเป็นมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value) เฉลี่ย
ปีละกว่า 48 ล้านบาท รวมทั้ง
เป ็นการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจ  
ซึ่งในแต่ละปี มีจ�านวนธุรกิจที่ 
จดทะเบยีนตัง้ใหม่กว่า 63,000 ราย 
และมีจ�านวนชื่อนิติบุคคลที่ยื่นขอ
ตรวจสอบกว่า 200,000 รายชื่อ  
จงึท�าให้กรมพฒันาธุรกจิการค้าได้รบั
รางวัลบริการภาครัฐแห ่งชาติ 
ประ เภทรางวั ล  “การพัฒนา 

การบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น” 
ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จากส�านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

นอกจากนี้  กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ายังได้พัฒนาบริการ
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจขึ้นอีกระดับ 
โดยพัฒนาระบบจดทะเบี ยน
นิติ บุ คคลทางอิ เล็ กทรอนิกส ์  
(e-Registration) ซึง่เป็นมติใิหม่ของ
การจดทะเบียนธุรกิจของไทย โดย
ภายในปี 2559 ผู้ประกอบธุรกิจ 
จะสามารถขอรบับรกิารจดทะเบยีน
นิติบุคคลผ ่านระบบออนไลน ์  
ได้อย่างครบวงจร เป็นการยกระดบั
การให้บริการของส่วนราชการ 
แบบบรูณาการ รองรบัการท�าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มุ่งสู ่ 
การให ้บริการแบบไร ้กระดาษ 
(Paperless) รวมถึงเพื่อให้การ
บริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคลที่มี
อยู่ในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากว่าหนึ่งล้านรายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น
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Commiss i on  (OPDC )  has 
presented to the Department the 
Thailand Public Service Awards 
2013 for “Excellent Service 
Improvement-Outstanding Level”.

The  Depa r tmen t  o f 
Business Development has also 
moved further towards the better 
quality of services in relation to 
starting a business by developing 
an e lec t ron ic  sys tem fo r 
registration of incorporation of 
legal entities. It has been planned 
that within 2016 this so-called 
e-Registration system will be 
fully functioning and available to 
all relevant users. This is regarded 
as anothe r  s tep towards  
a fully-integrated public service 

which will support all electronic 
t ransact ions executed by  
the public sector with a view to 
achieving paperless services  
as well as efficient management 
of the Department of Business 

Development’s database related 
to over one million legal entities.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 
เป็นหน่วยงานคลังข้อมูลนิติบุคคล
ที่มีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน 
มาขอรับบริการข้อมูลจ�านวนปีละ
กว่า 3,000,000 ราย ซึ่งได้มีการน�า
เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีต 
จวบจนปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้พัฒนานวัตกรรมการให้
บริการใหม่ๆ และการบูรณาการ
ร ่วมกับหน ่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยมีจดุมุง่หมายเพือ่เพิม่
ทางเลือกและอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ 

e-Service 

การให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร ์ เ น็ตท่ัวประเทศ โดย 
ผู ้รับบริการช�าระค่าธรรมเนียม 
ผ่านระบบ Internet Banking ATM 
เคาน์เตอร์ธนาคาร และเลือกรับ
เอกสารได ้  3  ช ่องทาง  คือ  
รบัเอกสารด้วยตนเอง ภายใน 30 นาที 
จัดส ่งทางไปรษณีย ์ด ่วนพิ เศษ 

นวัตกรรมบริการล้ำาหน้า
Cutting-Edge Service Innovation

ซ่ึงหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) 
สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ โดย 
ในปี 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ขยายการให้บริการครอบคลุม
เอกสารทุกรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ
รับรองข้อความที่นายทะเบียน 
เก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว รวมถึงการรับรอง
ส� า เนา เอกสารของนิติ บุ คคล 
เอกสารทางทะเบียน งบการเงิน 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และทะเบียน
สมาชิกของสมาคมและหอการค้า 
ป ั จ จุ บั นมี ธนาคารและสาขา
ธนาคารให้บรกิาร กว่า 3,800 สาขา
ทั่ วประ เทศ ซึ่ ง ได ้ ให ้บริ การ 
ออกหนั ง สือรับรองนิติบุ คคล 
99,262 ฉบับ และรับรองส�าเนา
เอกสาร 20,841 ฉบับ และมี 
แนวโน ้มการขยายตัว เพิ่ มขึ้ น 
อย่างต่อเนื่อง

ภายใน 30 นาที
รับเอกสารด�วยตนเอง 

ภายใน 24 ชั่วโมง 

จัดส�งทางไปรษณีย�ด�วนพิเศษ  
จัดส�งโดยพนักงานส�งเอกสาร  
เฉพาะกรุงเทพและปร�มณฑล 

ภายใน 3 ชั่วโมง
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ภายใน 3 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที
รับเอกสารด�วยตนเอง 

ภายใน 24 ชั่วโมง 

จัดส�งทางไปรษณีย�ด�วนพิเศษ  
จัดส�งโดยพนักงานส�งเอกสาร  
เฉพาะกรุงเทพและปร�มณฑล 

ภายใน 3 ชั่วโมง

2

(EMS) ภายใน 24 ชั่วโมง และจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร (Delivery) เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 3 ชั่วโมง 

e-Certificate 

การให้บริการหนงัสอืรบัรอง
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ธนาคาร 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสนิ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต 
โดยน�าระบบเทคโนโลยีลายมือชื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์ (Digital Signature) 
มาใช้ในการออกหนังสือรับรอง
นิติ บุ คคลทาง อิ เล็ กทรอนิกส  ์
เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย  
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นวัตกรรมบริการล้ำาหน้า
Cutting-Edge Service Innovation

The  Depa r tmen t  o f 
Bus iness Deve lopment  i s  
in charge of handling the database 
of all legal entities. Each year over 
3,000,000 requests are made by 
business operators as well as 
general members of the public 
for information housed on this 
da t abase .  I n  effec t ,  t h e 
Department has continually 
introduced new technology  
in order to improve its service to 
the public. With the aim to make 
a wider range of serv ices 
conveniently available to all users, 
the Department always strives for 
advanced and better service 
innovation as well as service 
integration with other State 
agencies and the private sector.

30 Minutes
Walk In

24 Hours 3 Hours
Express Mail Service Delivery

30 Minutes
Walk In

24 Hours 3 Hours
Express Mail Service Delivery

30 Minutes
Walk In

24 Hours 3 Hours
Express Mail Service Delivery

e-Service 
With the e-Service available 

countrywide, users can make 
payment of fees through the 
Internet Banking, ATM or the 
bank-counter service and receive 
the requested documents through 
3 channels – walk-in within  
30 minutes, EMS within 24 hours, 
and DBD delivery within 3 hours 
(available only to destination 
addresses in Bangkok and 
Greater Bangkok). 

e-Certificate 
The e-Certificate service  

is available to users through  
6 commercial banks as follows: 
Bangkok Bank, Krung Thai Bank, 

Government Savings Bank, 
Kasikorn Bank, Siam Commercial 
Bank, and Thanachart Bank.  
The Department of Business 
Development is Thailand’s first 
State agency using the Digital 
Signature System to issue  
e-Certificates which can be used 
in replacement of traditional  
paper-form certificates. In 2013, 
the Department has extended  
its electronic service to cover  
all types of documents which 
include certificates of statements, 
kept by the registrar, in connection 
w i t h  f o r e i gn  bus i nesses , 
certificates of true duplicates, 
registered documents, financial 
statements, lists of shareholders, 
registers of trade associations 
and chambers of commerce. 
Currently, over 3,800 bank branch 
offices across the country provide 
services to the public, as to which 
99,262 corporate certificates and 
20,841 cert ified copies of 
documents have already been 
issued. It is l ikely that the 
Department will see the upward 
trend of the use of e-Service  
in the future.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจ
และอ�านาจการจดทะเบยีนพาณชิย์
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้ังแต่ ปี 2554 ซึง่ผูป้ระกอบกจิการค้า 
ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ที่เขต
เทศบาล องค์การบรกิารส่วนต�าบล 
เมอืงพทัยา และเขตกรงุเทพมหานคร 

ณ สาขาธนาคาร
ขอรับบร�การ

1

2

www.dbd.go.th 
ขอรับบร�การผ�าน

ผู�รับบร�การ
ทำคำขอผ�าน www.dbd.go.th

ใบนำชำระเง�น เอกสาร ใบเสร็จ

พิมพ�
ใบนำชำระเง�น

ชำระค�าบร�การ 
ณ สาขาธนาคาร

รับเอกสารพร�อมใบเสร็จ 
ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบร�การ

ใบนำชำระเง�น

เจ�าหน�าที่ธนาคารทำคำขอผ�าน www.dbd.go.th 
และพิมพ�ใบนำชำระเง�น

เอกสาร ใบเสร็จ

กรอกคำขอบร�การ
 ณ สาขาธนาคาร

รับเอกสารพร�อมใบเสร็จ 
ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบร�การ

คำขอบร�การ
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ชำระค�าบร�การ 
ณ สาขาธนาคาร

รับเอกสารพร�อมใบเสร็จ 
ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบร�การ

ใบนำชำระเง�น

เจ�าหน�าที่ธนาคารทำคำขอผ�าน www.dbd.go.th 
และพิมพ�ใบนำชำระเง�น

เอกสาร ใบเสร็จ

กรอกคำขอบร�การ
 ณ สาขาธนาคาร

รับเอกสารพร�อมใบเสร็จ 
ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบร�การ

คำขอบร�การ

ช่องทางที่ 2 ขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร
(1)  กรอกค�าขอบริการ ณ สาขาธนาคาร
(2)  เจ้าหน้าที่ธนาคารท�าค�าขอผ่าน www.dbd.go.th และพิมพ์ใบน�าช�าระเงิน
(3)  รับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ e-Certificate สามารถขอใช้บริการผ่าน 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 ขอรับบริการผ่าน www.dbd.go.th
(1)  ผู้รับบริการท�าค�าขอผ่าน www.dbd.go.th และพิมพ์ใบน�าช�าระเงิน
(2)  ช�าระค่าบริการ ณ สาขาธนาคาร 
(3)  รับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ

ที่ส�านักงานเขตที่ส�านักงานใหญ่
ของกจิการค้าตัง้อยู ่โดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้ายังคงเป็นส�านักงาน
กลางทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่
ก�ากบัดแูลและเป็นศนูย์กลางข้อมลู
ทะเบียนพาณิชย์ทั่วราชอาณาจักร 
การพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ 
จัดส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลธุรกิจ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได ้

โดยง่าย ส่งผลให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามีข ้อมูลผู ้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ 
เป็นปัจจุบัน (Real Time) และ
สามารถน�าไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาธุ รกิ จ  SMEs ซึ่ ง เป ็น
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

e-Commercial Registration 
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The  Depa r tmen t  o f 
Business Development has 
established a system to record 
and store commercial registration 
information via the Internet and 
has already transferred its 
statutory powers and duties in 
relation to commercial registration 
t o  L o c a l  A dm i n i s t r a t i v e 
Organizat ions s ince 2011. 
Fo l l ow i ng  such  t r ans f e r ,  
a business operator is required 
to file an application for commercial 

Track 2 Walk-in
(1) Complete the application form at the branch office of the chosen bank.
(2) Process the application by bank officers through www.dbd.go.th; then print out a payment slip.
(3) Obtain the requested document together with a receipt at the same branch office.

Track 1 Applying for the service through www.dbd.go.th
(1) Complete the application form through www.dbd.go.th; then print out a payment slip.
(2) Pay the application fee at a branch office of the chosen bank. 
(3) Obtain the requested document together with a receipt at the same branch office.

e-Commercial Registration 

In this connection, users can seek this e-Certificate service through one of the  
 following 2 tracks:

registration at the municipality, 
Subd is t r ic t  Admin is t ra t i ve 
Organization, Pattaya City or  
the District Office in whose area 
its principal establishment is 
located, whilst the Department of 
Business Development continues 
to serve as the Central Business 
Registration Office with the official 
duty to control and regulate  
the registration-related affairs and 
to be a focal point for information 
on commercial registration across 
the country. With this system  

in place, Local Administrative 
Organizations are able to have 
easy transmission of their 
information into the database 
maintained by the Department of 
Business Development. As a result, 
SMEs-related information kept at 
the Depar tment  becomes 
complete, accurate, and real-time 
and can be uti l ized in the 
promotion and development  
of SMEs which are indeed the 
foundation of Thai economy.

e-Filing

e-Filing MOU Signing Ceremony
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e-Filing

การให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์แก่นติบิคุคล
ที่ มี ห น ้ า ที่ น� า ส ่ ง ง บ ก า ร เ งิ น 
ตามกฎหมายซึ่ งมีอยู ่มากกว ่า 
500,000 ราย ในรูปแบบของ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  โดย 
น�าเทคโนโลยี XBRL มาพัฒนา 
การให้บริการรับงบการเงินเป็น 
ครั้งแรกของประเทศ เพื่อทดแทน 
การรับงบการเงินในรูปแบบเดิม 
ที่เป็นเอกสาร ร่วมกับ 9 หน่วยงาน
พันธมิตร ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน 
2 กระทรวง

• ก ร ะท ร ว ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

• กรมสรรพากร กระทรวง
การคลัง

• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ส�านักงานคณะกรรมการ

ก� า กั บ หลั ก ท รั พย ์ แ ล ะตล าด 
หลักทรัพย์

• ตลาดหลั กทรัพย ์ แห ่ ง
ประเทศไทย

• ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิกส ์  (องค ์การ
มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานเอกชน 2 หน่วยงาน
• สภาวิชาชีพบัญชี
• บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 

จ�ากัด (มหาชน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  
ได ้ร ่วมกับหน ่วยงานพันธมิตร 
ในการจัดท�ารหัสรายการทางบัญชี  
(Taxonomy) ให้มีมาตรฐานเดยีวกนั
ภายใต ้กรอบความจ�าเป ็นตาม
กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ท�าให้
นิติบุคคลที่มีหน้าที่ส่งงบการเงิน 
ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
หน ่วยงานต ่างๆ สามารถย่ืน 
งบการเงินผ่านระบบรับงบการเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพียง 
จดุเดยีว โดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า 
เป็นศูนย์กลางการรับงบการเงิน 
ของประเทศ (e-Filing Single Point) 

ที่ เชื่ อม โยงข ้ อมู ล งบการ เ งิ น 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
ข้อมูลงบการเงินมีความถูกต้อง 
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และมีความ
ทันสมัย เป ็นการยกระดับการ 
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน
เพื่อการตัดสินใจในการประกอบ
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ ทั้งนี้  ในปี 2557  
จ ะทดลอ งก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร รั บ 
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Filing) แก่นิติบุคคลครอบคลุม 
ทกุประเภทธรุกจิ 100 รายแรก และ
จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
ในปี 2558
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e-Filing is another service 
whereby financial statements 
required by law to be submitted 
to the Department of Business 
Development by, as per the latest 
statistics, over 500,000 legal 
entities shall be allowed to be 
electronically submitted through 
the Department’s website. It is 
the first time that the XBRL 
technology has been employed 
in Thailand in order to support 
the service to accept financial 
s tatements f rom bus iness 
operators through the Internet in 
lieu of the old-fashioned manual 
method. In this connection,  
the Department of Business 
Development has allied with 
other 9 State agencies as follows.

Seven States agencies and 
two ministries:

• Ministry of Information 
and Communication Technology

• Revenue Department, 
Ministry of Finance

• Bank of Thailand

• Office of the Securities 
and Exchange Commission

• The Stock Exchange of 
Thailand

• Office o f  I nsu rance 
Commission

• Electronic Transactions 
Development Agency (Public 
Organ iza t ion ) ,  M in is t ry  o f 
Information and Communication 
Technology

Two private entities:
•  Federation of Accounting 

Professions
• Business Online Public 

Company Limited

The Department of Business 
Deve lopment  has worked  
in cooperation with its allied 
agencies to develop a uniform 
and standardized taxonomy 
under the statutory requirements 
bound by each agency. With such 
uniform taxonomy, juristic persons 
or legal entities are able to submit 
financial statements to the 

Depa r tmen t  o f  Bus i ness 
Development as well as other 
agencies, if required, via the 
internet (e-Filing) at a single point, 
with the Department serving  
as such e-Filing single point.  
In effect, this e-Filing system 
makes financial statements 
maintained by the Department 
accurate, uniform and up to date. 
I t  a lso helps improve the 
D ep a r tmen t ’ s  a b i l i t y  t o 
d i s s e m i n a t e  fi n a n c i a l 
statements information which can 
be useful to any interested 
persons in making timely and 
responsive business decisions.  
It is anticipated that the e-Filing 
service will be first up and running 
on a trial basis in 2014 where  
a limited number of 100 juristic 
persons selected from different 
business categories will have 
access to this service whilst a full 
launch of the e-Filing service  
to all business users will be 
within 2015.
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นิติบุคคลที่ต�องส�งงบการเง�น
500,000  ราย

เดิม

ใหม

Database

ว�ธ�ที่ 1

www.dbd.go.th

ยื่นโดยใช�เอกสารกระดาษ ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

ระยะเวลาดำเนินการได�ทันที 

สนับสนุนความมั่นคงปลอดถัย
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช�่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงานพันธมิตร

ประมวลผลว�เคราะห�
และให�บร�การแก�ประชาชน

บันทึกขอมูล

ในรูปแบบของตัวอักษร (Text)

บันทึกข�อมูลบนหน�าเว็บไซต�ของกรม (Key In)

ว�ธ�ที่ 2

บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม / Excel Format / XBRL / Web services 
แล�วส�งผ�านเว็บไซต�ของกรม (Upload)

กระบวนการรับส�งงบการเง�น รูปแบบเดิม-ใหม�

บันทึกรูปภาพ (Scan)

และจัดเก็บเอกสารกระดาษ

Scan and retain financial statements

Old
process

New process

Both old and new processes of financial statement submission/acceptance

Submit paper-form
financial statements

Approximately 1 month Approximately 4-5 months

Save data in a text format

Real Time

Option 1 :
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ยกระดับสำานักงานบัญชีคุณภาพ
Improving Thai Accounting Offices Towards the Quality Standard

ขัน้ท่ี 1 บ่มเพาะต้นกล้าสำานกังานบญัชคีณุภาพ 

จดัอบรมสมัมนาให้แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
และผู้ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชี เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการที่ดี  
รวมถึงมุ่งเน้นความรู้ที่จ�าเป็นและกลยุทธ์ สู่ความ
ส�าเร็จของการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ โดย 
มีส�านักงานบัญชีที่ผ่านการพัฒนาในโครงการอบรม
หลักสูตร “ต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ” จ�านวน 
1,193 ราย รวม 1,004 ส�านักงาน

ขั้นที่  2 ยกระดับสำานักงานบัญชีสู ่ เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ

ต ่อยอดจากกิจกรรมบ ่มเพาะต ้นกล ้า
ส�านักงานบัญชีคุณภาพ โดยส�านักงานบัญชีที่มี 
ความพร้อมเบื้องต้นและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
เป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ จะได้รับการบ่มเพาะ 
(Coaching) การเขียนคู่มือส�านักงานบัญชี การจัด 
ท�าแผนธุรกิจ รวมทั้งการตรวจประเมินเพื่อเตรียม
ความพร้อมเบื้องต้น (Pre-Audit) จากเจ้าหน้าที่ การอบรมหลกัสตูร “ต้นกล้าสำานกังานบญัชคีณุภาพ”

ภารกิจด ้ านการพัฒนา
ความรู ้  และส ่งเสริมกิจกรรม 
ทางธุรกิจของผู ้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญ 
ทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้าได้ส่งเสรมิ
มาอย ่างต ่อเนื่อง เพื่อให ้ เกิด 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ  
ซึ่ ง ส� า นั ก ง า น บั ญ ชี ถื อ เ ป็น 
องค์ประกอบส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นให้
ธุรกิจมีธรรมาภิบาล กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จึงให้ความส�าคัญ 
ในการส่งเสริมและสร้างส�านักงาน
บัญชีที่มี คุณภาพ เพื่อให ้ เกิด
ประโยชน ์สูงสุดต ่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเริ่มจัดท�า “โครงการ
รับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี”  
ขึ้นเม่ือปี 2549 และได้ด�าเนิน 
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

การพัฒนาธุรกิจสำานักงานบัญชีในปี 2556 
ดำาเนินการภายใต้นโยบาย 
“บันได 3 ขั้น”

3

บ�มเพาะต�นกล�า
สำนักงานบัญช�คุณภาพ

ยกระดับสำนักงานบัญช�
สู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพและเช�่อมโยง
เคร�อข�ายสำนักงานบัญช�คุณภาพ 
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ยกระดับสำานักงานบัญชีคุณภาพ
Improving Thai Accounting Offices Towards the Quality Standard

One of the significant 
strategies consistently pursued 
by the Department of Business 
Development to ensure good 
governance in the business 
sector lies in the building up of 
knowledge and the promotion of 
business activities for accountants. 
Given that accounting firms are 
indeed an essential mechanism 
driving all businesses to operate 
on the basis of good governance, 
the Department of Business 
Development thus attaches 
particular importance to the 
promotion and establishment of 
high-quality accounting offices  
in the optimal interest of national 

 Step 1: Incubating Ton Kla for Quality Accounting Offices

Training and seminars have been arranged and offered to accountants and accounting firms.  
The courses were designed to ensure that participants would gain better understanding of managerial principles 
and doctrines, with emphasis on necessary skills and strategies towards becoming high-quality accounting 
offices. The training courses under this “Ton Kla for Quality Accounting Offices” project were attended  
by 1,193 accountants from 1,004 accounting offices. 

 Step 2: Improving Accounting Offices towards the Quality Standard

This step consists of activities designed to enhance the knowledge gained from the “Ton Kla for  
Quality Accounting Offices” training sessions. In this step, those accounting firms possessing preliminary 
readiness and strong interest in joining the project towards becoming quality accounting offices would learn, 
with proper coaching by the Department’s officials, how to prepare a manual and business plans for the firms 
and how a pre-audit is conducted. With such coaching, accounting firms would feel more confident and  
be ready before the evaluation. The activities under this step would also help accelerate the growth of quality 
accounting offices. To set out guidelines for controlling the quality, the Department of Business Development 
has issued a Notification Re: Rules and Conditions for Certification of Accounting Offices, B.E. 2555 (2012) 
and requirements for certification of accounting offices. The activities organized by the Department has 

The improvement of accounting offices in 2013 
has been undertaken through “3-step policy”.

development. The Department has, in 2006, first started the “Accounting Offices Quality Certification Project”, 
which has continued to be in operation and undergone improvement up till now. 

Incubating Ton Kla for
Quality Accounting Offices

Improving Accounting Offices
towards the Quality Standard

Developing Potential and Creating 
Networks of Quality Accounting Offices 
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ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ท�าให้
ส�านักงานบัญชีมีความพร้อมและ
ความมั่นใจก่อนเข้ารับการตรวจ
ประเมิน อกีท้ังยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ส�านักงานบัญชีคุณภาพเร็วขึ้น  

เ ป ็ น กิ จ ก ร รมส ่ ง เ ส ริ ม
ส�านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพแล ้ว ให ้สามารถเพิ่ม
ศักยภาพ ในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่
ตลาด AEC ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ด ้วยการเสริมสร ้างทักษะและ 
ความรู้ที่จ�าเป็นทันต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ภายใต้หลักสูตร “กลยุทธ์ธุรกิจ

ทั้ งนี้  กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 
ได้ออกประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพ
ส�านักงานบัญชี พ.ศ. 2555 และ 
ข ้อก�าหนดการรับรองคุณภาพ

ส�านักงานบัญชี เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการควบคุมคุณภาพ ซึ่ งมี
ส� า นั ก ง านบัญชี สน ใจ เข ้ า รั บ 
การพัฒนา และยกระดับเป ็น
ส�านกังานบญัชคีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง 

ขั้นที่ 3 พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำานักงานบัญชีคุณภาพ 

ส�านกังานบญัชคีณุภาพ” นอกจากนี้ 
เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือ
ระหว่างกนัและเพือ่สร้างความเข้มแขง็
ให้กลุ ่มธุรกิจส�านักงานบัญชีไทย 
ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค ้ า 
ได ้จัดกิจกรรมสร ้างเครือข ่าย
ส�านักงานบัญชีคุณภาพขึ้นซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ด�าเนินการเป็นครั้งแรก 
และได ้รับการตอบรับจากกลุ ่ม

ส�านกังานบญัชคีณุภาพเป็นอย่างดี 
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการประกอบธรุกจิ รวมทัง้
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังต้ังเป้า 
ใ ห ้ ก ลุ ่ ม ส� า นั ก ง านบัญชี ไ ทย 
สามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ข้ามเครือข่ายได้ในอนาคต

การพัฒนาสำานักงานบัญชีคุณภาพ

4
สำนักงาน

16
สำนักงาน

37
สำนักงาน35

สำนักงาน

ป� 2556 ป� 2549 – 2556

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนกลาง สวนภูมิภาค

Improvement of 
Quality Accounting Offices 
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In this step, activities were 
designed to assist qual i ty 
accounting offices in maximizing 
thei r capaci ty and gett ing 
themselves ready for efficient 
competition in a bigger market 
when AEC comes into full effect. 
T h e  a c t i v i t i e s  i n v o l v e d 
s t r e ng t hen i ng  neces sa r y 
knowledge and skil ls to be 
responsive to rapidly changing 
situations. Necessary skills also 
include language proficiency. To 

Step 3: Developing Potential and Creating Networks of Quality Accounting Offices 

these ends, a special course – 
“Business Strategy for Quality 
Accounting Offices” – was put in 
place. To expand co-operation 
amongst all quality accounting 
offices, the Department of 
Business Development has 
undertaken, for the first time, 
activities to create and strengthen 
a network of quality accounting 
offices. All these activities received 
positive feedbacks from many 
accounting offices. Through  

the newly-formed network, there 
occurred an exchange and share 
of experience, opinions and 
recommendations in relation to 
business operations as well as 
guidelines for problem solving. 
The Department of Business 
Development has also aimed to 
encourage Thai accounting  
offices to create business allies 
across different groups of network 
in the future.

consistently received considerable attention from many accounting firms interested in elevating their status 
into quality accounting offices.

Ceremony for Presentation of Quality Accounting Office Certificates

Improvement of 
Quality Accounting Offices 

4
offices

16
offices

37
offices35

offices

In 2013 In 2006 – 2013

Central area Provincial area Central area Provincial area
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สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building Corporate Governance

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 9 ฉบับที่อยู ่
ในความรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลและมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานมีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถแข่งขันได้ 

• กำากับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

1. ตรวจสอบนติบิคุคลไทยทีม่คีนต่างด้าวถอืหุน้ไม่ถงึ 50% ซึง่ประกอบธุรกจิทีมี่ความเส่ียงทีจ่ะหลีกเล่ียง
ไม่ขออนญุาตการประกอบธรุกจิตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยให้ความส�าคญั
กับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
ภูเก็ต และกระบี่ 

4

o�ce

ผลการตรวจสอบ

14 ราย 362 ราย 18 ราย
ส�งดำเนินคดี

(ผู�เข�าข�ายกระทำ
ความผิด)

ส�งกรมที่ดิน
(นิติบุคคล

ที่มีการถือครอง
อสังหาร�มทรัพย�)

ส�งกรมสอบสวน
คดีพิเศษ

(นิติบุคคลที่น�าจะเข�าข�าย
เป�นนอมินี)

กลุ�มที่มีพนักงานในสำนักงานบัญช�
หร�อสำนักงานกฎหมายเข�าไปถือหุ�นจำนวนมาก

กลุ�มที่ใช�ที่ตั้งสำนักงานบัญช�
หร�อสำนักงานกฎหมายเป�นที่ตั้งของนิติบุคคล 

กลุ�มเสี่ยงที่ตรวจสอบ
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สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building Corporate Governance

The Department of Business Development is the State agency responsible for regulating legal entities 
to ensure their full compliance with 9 pieces of law listed below. The Department is also responsible for 
supporting and encouraging legal entities to operate their business along the line of good governance and 
standards as well as reliable management principles and to be able to compete efficiently in the market.

1.  Civil and Commercial Code 
2.  Act Prescribing Offences Related to Registered Partnerships, 
 Limited Partnerships, Limited Companies, Associations and Foundations, 
 B.E. 2499 (1956)
3.  Commercial Registration Act, B.E. 2499 (1956)
4.  Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992)
5.  Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) 
6.  Accounting Act, B.E. 2543 (2000) 
7.  Accounting Professions Act, B.E. 2547 (2004)
8.  Trade Associations Act, B.E. 2509 (1966) 
9.  Chambers of Commerce Act, B.E. 2509 (1966)

• Ensuring Businesses’ Compliance with the Law

1. I n spec t i ng  Tha i  
Corpora te  En t i t i es .  The 
Department has inspected Thai 
corporate entities of which less 
than 50 percent of shares are 
held by foreigners and which 
operate their business in a manner 
l i ke ly  to c i rcumvent lega l 
requirements as to the obtaining 
of a licence under the Foreign 

Business Act, B.E. 2542 (1999), in particular, those operating business in major provinces of tourist destination 
– Chiang Mai, Chiang Rai, Chonburi, Prachuap Khiri Khan, Surat Thani, Phuket and Krabi.  

o�ce

Inspection Findings

Legal proceedings
were taken against
14 corporate entities 

found to have violated 
the law.

The information as to 
18 corporate entities 
suspicious of being 

nominees was forwarded 
to the Department of 
Special Investigation.

The information as to
362 corporate entities

found to hold immovable
property was forwarded

to the Department of
Land for further
proceeding.

Group of corporate entities with shares
largely held by employees of accounting or law firms.

Group of corporate entities using addresses
of accounting firms or law firms as their business addresses.

High-Risk Corporate Groups under Inspection

o�ce

Inspection Findings

Legal proceedings
were taken against
14 corporate entities 

found to have violated 
the law.

The information as to 
18 corporate entities 
suspicious of being 

nominees was forwarded 
to the Department of 
Special Investigation.

The information as to
362 corporate entities

found to hold immovable
property was forwarded

to the Department of
Land for further
proceeding.

Group of corporate entities with shares
largely held by employees of accounting or law firms.

Group of corporate entities using addresses
of accounting firms or law firms as their business addresses.

High-Risk Corporate Groups under Inspection
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2. ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

การนำส�งทุนขั้นต่ำของคนต�างด�าวที่ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ

385
3

ดำเนินการถูกต�อง จำนวน 385 ใบอนุญาต

ดำเนินการไม�ถูกต�อง
และส�งดำเนินคดี จำนวน 3 ใบอนุญาต

การรายงานผลการดำเนินงานและการถ�ายทอดเทคโนโลยี

210
21

17
4

ฝ�าฝ�นไม�ส�งหลักฐานและส�งดำเนินคดี 
จำนวน 21 ใบอนุญาต 

เลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 17 ใบอนุญาต

ขอผ�อนผัน จำนวน 4 ใบอนุญาต 

ดำเนินการถูกต�อง จำนวน 210 ใบอนุญาต 

ตรวจสอบตามคำร�องขอ

1,028
105
24

ตรวจสอบข�อมูลทางทะเบียน จำนวน 105  ราย

ตรวจสอบกรณีอื่นๆ เช�น ตรวจสอบลำดับ
การจดทะเบียน บัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น 
และข�อบังคับ จำนวน 24 ราย

ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานแห�งใหญ� จำนวน 1,028 ราย

การนำส�งทุนขั้นต่ำของคนต�างด�าวที่ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ

385
3

ดำเนินการถูกต�อง จำนวน 385 ใบอนุญาต

ดำเนินการไม�ถูกต�อง
และส�งดำเนินคดี จำนวน 3 ใบอนุญาต

การรายงานผลการดำเนินงานและการถ�ายทอดเทคโนโลยี

210
21

17
4

ฝ�าฝ�นไม�ส�งหลักฐานและส�งดำเนินคดี 
จำนวน 21 ใบอนุญาต 

เลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 17 ใบอนุญาต

ขอผ�อนผัน จำนวน 4 ใบอนุญาต 

ดำเนินการถูกต�อง จำนวน 210 ใบอนุญาต 

ตรวจสอบตามคำร�องขอ

1,028
105
24

ตรวจสอบข�อมูลทางทะเบียน จำนวน 105  ราย

ตรวจสอบกรณีอื่นๆ เช�น ตรวจสอบลำดับ
การจดทะเบียน บัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น 
และข�อบังคับ จำนวน 24 ราย

ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานแห�งใหญ� จำนวน 1,028 ราย

การนำส�งทุนขั้นต่ำของคนต�างด�าวที่ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ

385
3

ดำเนินการถูกต�อง จำนวน 385 ใบอนุญาต

ดำเนินการไม�ถูกต�อง
และส�งดำเนินคดี จำนวน 3 ใบอนุญาต

การรายงานผลการดำเนินงานและการถ�ายทอดเทคโนโลยี

210
21

17
4

ฝ�าฝ�นไม�ส�งหลักฐานและส�งดำเนินคดี 
จำนวน 21 ใบอนุญาต 

เลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 17 ใบอนุญาต

ขอผ�อนผัน จำนวน 4 ใบอนุญาต 

ดำเนินการถูกต�อง จำนวน 210 ใบอนุญาต 

ตรวจสอบตามคำร�องขอ

1,028
105
24

ตรวจสอบข�อมูลทางทะเบียน จำนวน 105  ราย

ตรวจสอบกรณีอื่นๆ เช�น ตรวจสอบลำดับ
การจดทะเบียน บัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น 
และข�อบังคับ จำนวน 24 ราย

ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานแห�งใหญ� จำนวน 1,028 ราย

3. ตรวจสอบตามค�าร้องขอ
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2. Scrutinising the Operation of Foreign Businesses Holding Licences under the Foreign Business 
Act, B.E. 2542 (1999) 

3. Initiating Inspection in response to Complaints Received 

Remitting Minimum Capital by Foreign Corporate Entities Holding Business Operation Licences

385
3

385 Licence holders were found to have complied with legal requirements. 

3 Licence holders were found to have failed to comply with legal requirements 
and faced legal proceedings.

Reporting the Operation Performance and Technology Transfer

210
21

17
4

21 Licence holders were found to have violated legal 
requirements and faced legal proceedings. 

4 Licence holders have requested abatement. 

17 Licence holders have dissolved their businesses. 

210 Licence holders were found to have
complied with legal requirements. 

Initiating Inspection in response to Complaints Received

Examining registered documents of 105 corporate entities

Inspecting other matters (e.g. chronological order of registration, 
lists of shareholders and Articles of Association, etc) 
of 24 corporate entities. 

Inspecting locations of head offices of 1,028 corporate entities

1,028
105
24
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105
24
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1 .  มอบคู ่ มื อแนะน� า
นติบิคุคลตัง้ใหม่ เรือ่ง “สิง่ทีต้่องรู้
เ ม่ือเป ็นห ้างหุ ้นส ่วนบริษัท”  
ให้กบันติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนตัง้ใหม่
ทั่วประเทศ 60,000 ราย เพ่ือให้ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัใิห้ถกูต้องเมือ่ได้จดทะเบยีน
เป็นห้างหุน้ส่วนบริษทั และเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบ
ของ pdf และ e-book 

• ส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

2. อบรมแนะน�านิติบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล เพื่อให้ปฏิบัต ิ
ได ้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต ้
การก�ากบัดแูลของกรมพฒันาธุรกจิ
การค้า และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
เช ่น กรมสรรพากร ส�านักงาน
ประกันสังคม แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่จดทะเบียนตั้งใหม่ทั่วประเทศ 
จ�านวน 3,662 ราย รวม 8 ครัง้ ได้แก่ 
ส่วนกลาง 2 ครัง้ และส่วนภมูภิาค  
6 ครัง้ (เชยีงใหม่ พษิณโุลก ขอนแก่น
ชลบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต) 

3. ประกวดธรรมาภิบาล
ธรุกจิดเีด่น “1 จงัหวดั 1 ธรรมาภบิาล
ธุรกิจ” เพื่อกระตุ ้นให้ธุรกิจให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล โดยใช้เกณฑ์
การประเมินธุรกิจ 6 หลัก คือ   
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลัก 
ความคุม้ค่า 

>10 ล�านบาท
ทุนจดทะเบียน

ประเภท 4

62 รางวัล

5 - 10
ล�านบาท

ประเภท 3

12 รางวัล

ทุนจดทะเบียน

1 - 5
ล�านบาท

ประเภท 2

37 รางวัล

ทุนจดทะเบียน

ประเภท 1

<1 ล�านบาท

1 รางวัล

ทุนจดทะเบียน
20

ภาคเหนือ

จังหวัด

13

16

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 

จังหวัด

12

17

ภาคตะวันออก

จังหวัด
6

40

ภาคกลาง 

จังหวัด
17

19

ภาคใต

จังหวัด
11

ราย
ราย ราย ราย

ราย

ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำาปี 2555 จำานวน 112 ราย

จำาแนกธุรกิจตามทุนจดทะเบียน จำาแนกธุรกิจตามภาค 

พธิมีอบรางวลัธรรมาภบิาลธรุกจิดเีด่น ประจำาปี 2555



53กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

1. Providing “What to 
Know When Becoming a 
Partnership/Company” Manual. 
All 60,000 newly incorporated 
legal entities nationwide were 
supplied with a consultative 
manual on “What to Know When 
Becoming a Par tne rsh ip /
Company”. This manual is 
intended to serve as guidance for 
managing partners, directors or 
interested persons intending to 
have their partnerships or 
companies incorporated. The 

DBD Corporate Governance Award 2012 Ceremony

>10 million
baht

62 Award

5 - 10
million
baht

12 Award

1 - 5
million
baht

37 Award

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

<1 million 
baht

1 Award

Registered capital

Registered capital Registered capital Registered capital

20

Northern

provinces
13

16

Northeastern

provinces
12

17

Eastern

provinces
6

40

Central

provinces
17

19

Southern

provinces
11

corporate
entities corporate

entities 
corporate
entities 

corporate
entities 

corporate
entities 

The DBD Corporate Governance Award 2012 was granted to 112 corporate entities. 

Classified by Registered Capital Classified by Region 

manual, made in a pdf file and 
e-book format, is also available 
to the public on the Department’s 
website.

2. Providing Training on 
Corporate Governance. The 
Department has provided training 
on corporate governance to 
ensure that legal entities fully 
comply with legislation falling 
under the responsibility of the 
Depa r tmen t  o f  Bus i n e s s 
Development and other State 

agencies e.g. the Revenue 
Department, the Social Security 
Office, etc. In this connection, 
3,662 legal entities participated 
in  the t ra in ing organ ized 
nat ionwide in 8 sess ions: 
2 sessions in the Central Area 
and the other 6 in other provinces 
(Chiang Mai, Pitsanulok, Khon Khaen, 
Chonburi, Nakorn Sri Thammarat 
and Phuket.) 

3. Organizing “One 
Province – One Corporate 
Governance Company” Award. 
This award has been introduced 
to encourage businesses to 
rea l i ze the impor tance of 
corporate governance. For this 
purpose, corporate governance 
was assessed by reference to  
6 principles – the Rule of Law 
Principle, the Merit Principle,  
the Transparency Principle,  
the Part ic ipat ion Principle,  
the Accountability Principle and 
the Worthiness Principle. 

• Promoting Corporate Good Governance 
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ในปี 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจ 
ภาคบริการที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) 
เพื่อให้ธุรกิจไทยเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) สาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี (Priority sectors) 
 • บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจสปา และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
 • บรกิารทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว และภตัตาคาร คอื ธรุกจิบรกิารทีพ่กัทีไ่ม่ใช่โรงแรม และธรุกจิร้านอาหาร
 • บรกิารทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ กลุ่มธุรกจิบรกิารด้านคอมพวิเตอร์ (ธุรกจิพฒันาซอฟต์แวร์)
 • บริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ เช่น ธุรกิจขนส่ง บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง คลังสินค้า ธุรกิจ 

   บรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง และธุรกิจขนถ่ายสินค้า 

(2) สาขาบริการอื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงภายใต้กรอบความตกลงการเปิดเสรี 
 • สาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยจ�านวนมากหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความจ�าเป็นพื้นฐาน 

   ของคนไทย คือ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 
 • สาขาธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาและขยายธุรกิจได้ 

   อย่างรวดเร็ว โดยลดข้อจ�ากัดเรื่องของเงินทุนและระยะเวลา คือ ธุรกิจแฟรนไชส์

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ “บันได 3 ขั้น”

1.  การสร้างองค์ความรู ้และเสรมิสร้าง 
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

 มุ่งเน้นการให้ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิาร
จัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพ 
ในด้านการตลาด เพื่อยกระดับการให้บริการ  
ช่วยลดต้นทุนของกิจการ และเพิ่มสัดส่วนรายได้ 
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนความรู้แก่ภาคธุรกิจในส่วนกลางและ
ภูมิภาค

2. การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ และมาตรฐานสากล 
 จดัท�าเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพรายสาขาธรุกจิ ทีม่มีาตรฐานเทยีบเคยีงกบัสากล เพือ่เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบ

ระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ สามารถก�าหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจ 
ได้ตรงประเด็น โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาแนะน�าในลักษณะ on the job training เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนา 
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ประกอบด้วย 

 • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์
 • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ (ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอู่ซ่อมรถ ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร และ 

   ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ)
 • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์
 • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน
 • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจไทย
Escalating Competitiveness of Thai Businesses5

การสร�างองค�ความรู� และเสร�มสร�าง
ศักยภาพด�านการบร�หารจัดการ

การยกระดับธุรกิจสู�เกณฑ�มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล 

การสร�างโอกาสทางการตลาด 
และเช�่อมโยงเคร�อข�ายธุรกิจสู�สากล

1
2

3
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เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจไทย
Escalating Competitiveness of Thai Businesses

In 2012, the Department of Business Development has focused on raising business potential of SMEs, 
especially those in a service sector under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). The 
Department’s efforts are aimed at strengthening Thai businesses towards full ability to compete in a global 
market, wide recognition at an international level and readiness for the ASEAN Economic Community (AEC). 
The businesses are classified into 2 groups as follows.

(1) Priority Service Sector 
 • Healthcare service e.g. massage, spa or nursing homes for the elderly.
 • Tourism and restaurant services, involving non-hotel lodgings and restaurants businesses.
 • Information Technology service, covering computer-related business (software development  

   business)
 • Logistics service, embracing, for example, the transportation business and other businesses  

   related to transportation, warehousing, transportation-oriented packaging and forwarding. 

(2) Other Service Sector with linkage under Free Trade Agreement 
 • Business which involves a large number of Thai operators or relates to basic needs of  

   Thai people; namely, the wholesale and retail business. 
 • Business which creates economic value and enables operators to have fast development and  

   expansion of their business due to its favorable conditions which require low capital investment  
   and time; namely the franchise business.

“3-Step” Business Development Guidelines

1.  Building knowledge and Strengthening Managerial Competency
 This step aims to systematically provide knowledge in connection with management and administration 

and how to become a professional marketwise in order to raise the quality of service, reduce costs,  
and increase revenue. This step was undertaken through workshops, training and seminars organized in both 
central and provincial areas

2.  Elevating Businesses towards Quality Standards and International Standards 
 The step deals with the development of quality standards for each business category. In this connection, 

the Department of Business Development has developed standards comparable to those widely used at  
a global level. These standards are to be used as a tool to measure businesses’ management quality, to reflect 
strengths and weaknesses of the businesses and to set proper directions for business improvement. Experts 
were made available, in the manner of on-the-job training, to give business operators necessary advices and 
recommendations in an endeavor to help businesses meet the quality standards. The quality standards 
established include the following:
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อาเซ�ยน+6 11 ประเทศ
11 ASEAN+6
นอกอาเซ�ยน+6 17 ประเทศ
17 non-ASEAN+6
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3. การสร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล
 สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน และเพิ่มช่องทาง 

การขยายตลาดให้กบัธรุกจิไทย และจัดส�ารวจเส้นทางการค้า น�าผูป้ระกอบธรุกจิเป้าหมายไปส�ารวจเส้นทางการค้าและ
สภาพตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ธุรกิจแฟรนไชส์

สร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ภายใต้ “หลักสูตร Franchise B2B” โดยให้ความรู้ ด้านบริหารจัดการ
ระบบแฟรนไชส์ให้สามารถเร่ิมต้นธุรกิจได้ 56 ราย ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
ภายใต้มาตรฐาน Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีการน�าไปใช้กว่า 
70 ประเทศทั่วโลก มีธุรกิจผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ 53 ราย รวมถึงสร้างโอกาส
การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล โดยให้ความรู้ด้านการตลาด สภาพการค้า และการลงทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 116 ราย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี มาเลเซีย ลาว และ
สิงคโปร์ 66 ราย

ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถขยายธุรกิจในรูปแบบของสาขาหรือ 
ขายระบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ จ�านวน 16 ราย ใน 28 ประเทศ
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 • Quality Standard for the Franchise Business
 • Quality Standard for Service Businesses (construction business, automobile repair shop business,  

   spa business, restaurant business and elderly care business)
 • Quality Standard for the Logistics Business
 • Quality Standard for the Carriage of Goods by Road Business
 • Quality Standard for the Wholesale/Retail Business

3.  Creating Market Opportunities and Establishing Networks towards Internationality 
 This step involves an effort to create business networks both within and across countries in order 

to assist Thai business operators in creating market opportunities and expanding marketing channels. In this step, 
the Department of Business Development has brought the selected group of Thai business operators to 
explore potential trade routes in order to understand real market situations and exchange views with both 
public and private sectors within ASEAN.

Franchise Business

The Department of Business Development has provided knowledge in relation to 
franchise management through the “Franchise B2B Course” to those interested to 
embark upon franchise business. Following the Franchise B2B Course, 56 business 
ope r a t o r s  ha ve  succes s f u l l y  s t a r t ed  new  f r a nch i s e  bus i n e s se s .  
The Department has fostered and given support to Thai franchise businesses to enable 
them to raise their business quality to meet the Franchise Quality Standard developed 
along the line of the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) international 
standard which has been generally accepted in over 70 countries worldwide. In this 
connection, 53 franchise businesses passed the evaluation conducted by reference to  
the developed Franchise Quality Standard. To create and give Thai franchise business 
operators opportunities to firmly set foot in the international market, the Department 
organized activities aimed at disseminating to 116 Thai franchise business operators 
necessary knowledge related to marketing, trade conditions, and investment. Also, the 
Department has created networks with 66 franchise operators in Indonesia, Philippines, 
Korea, Malaysia, Lao PDR, and Singapore.

Since 2006 up to present, 16 business operators have been successful in  
expanding their franchise businesses, by means of opening new branches or selling the 
franchise system together with their products, in 28 countries.

อาเซ�ยน+6 11 ประเทศ
11 ASEAN+6
นอกอาเซ�ยน+6 17 ประเทศ
17 non-ASEAN+6
 

Franchise go Inter

ออสเตรเลีย
Australia

อินโดนีเซีย
Indonesia

สิงคโปร
Singapore

มาเลเซีย
Malaysia

กัมพูชา Cambodia

เวียดนาม Vietnam

ฟลิปปนส
Philippines

ไทย
Thailand

ไทย
Thailand

ซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabia

ยูเออี
UAE

การตา
Qatar

บารเรน Bahrain

โอมาน Oman

ปากีสถาน
Pakistan

มัลดีฟ
Maldives

เนปาล
Nepal

อินเดีย
India

คูเวต Kuwait

บังคลาเทศ 

Bangladesh

บังคลาเทศ 

Bangladesh

อิตาลี
Italy

ออสเตรีย
Austria

อังกฤษ
UK

จอรแดน
Jordan
จอรแดน
Jordan

อียิปต
Egypt

ลาว
Lao PDR

ฮองกง
Hongkong

จีน
China

พมา
Myanmar

สิงคโปร
Singapore

มาเลเซีย
Malaysia

กัมพูชา Cambodia

เวียดนาม Vietnam

ซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabia

ยูเออี
UAE

การตา
Qatar

บารเรน Bahrain

ปากีสถาน
Pakistan เนปาล

Nepal

อินเดีย
India

คูเวต Kuwait

อิตาลี
Italy

ออสเตรีย
Austria

อังกฤษ
UK

อียิปต
Egypt

ลาว
Lao PDR

ฮองกง
Hongkong

จีน
China

พมา
Myanmar

ตุรกี
Turkey
ตุรกี
Turkey



58 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ 
Annual Report 2013

ธุรกิจบริการ

สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการบรหิารจดัการคณุภาพให้แก่ธรุกจิบรกิารเป้าหมาย ได้แก่ ธรุกจิ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร และที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแล 
ผู้สูงอายุ) ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พัฒนาซอฟต์แวร์ และซ่อมบ�ารุงรถยนต์) และคัดเลือกธุรกิจเข้าสู่
การให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก เพื่อบ่มเพาะและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 133 กิจการ พร้อมทั้ง
ได้คัดเลือกธุรกิจในกลุ่มนี้ที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นต้นแบบส�าหรับธุรกิจรายอื่นๆ จ�านวน 32 ราย 

สัมมนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของธุรกิจบริการสาขาเร่งรัดเปิดเสรีภายใต้ AEC”

ธุรกิจโลจิสติกส์

พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยเสริมสร้างความตระหนักในการยกระดับการบริหาร
จัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้
บรกิารโลจสิตกิส์) คดัเลอืกเข้าสูก่ารให้ค�าปรกึษาเชงิลกึในการวางระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมผีูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์
ได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 65 ราย พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและ 
แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยมีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งสิ้น 40 ราย

นอกจากนี้ ได้สร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการให้บริการของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยจัดสัมมนา  
“ก้าวไกลธรุกจิโลจสิตกิส์ไทยน�า AEC” เพือ่เสรมิสร้างความรูใ้นการพฒันาธรุกจิ และศกึษาดงูาน ธรุกจิทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี 
พร้อมน�าผู้ให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจเป้าหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 58 ราย ส�ารวจเส้นทางการค้า  
3 เส้นทาง
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Service Business

The Department of Business Development encouraged the targeted business operators within a service 
sector to realize the importance of applying the quality management system to their business. This service 
sector covers the tourism business (restaurants and non-hotel accommodation services), healthcare business 
( s p a ,  t h e r a p e u t i c  m a s s a g e  a n d  e l d e r l y  c a r e  s e r v i c e s )  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  
innovation-based business (software development and automobile repair services). In-depth advices and 
counselling were given to selected businesses, 133 of which have, in the end, successfully passed the quality 
standard assessment. In effect, 32 out of these accredited businesses, with outstanding performance, were 
chosen to be the model for other businesses to follow.

Seminar on “Exchange of Experience in Priority Service Sector under AEC”

Logistics Business

With the aim to improve Thai logistics businesses (carriage of goods by road and logistics related 
business) up to the standard level, the Department of Business Development has attempted to create business 
operators’ awareness of benefits to be derived from raising their quality of logistics management to reach the 
standard level. In-depth counselling on the quality management system was given to the selected businesses, 
65 of which were, in due course, successful in meeting the required standard. Knowledge in connection with 
the management and guidelines for improving logistics businesses to meet the ISO 9001 and ISO 14001 
standards was also provided to the interested business operators. To this end, 40 businesses were awarded 
ISO 9001 accreditation.

Furthermore, the Department organized a seminar on “Going Afar in Steering Thai Businesses and 
Playing a Leading Role in the AEC” in an endeavour to create networks and increase channels through which 
business operators could offer their logistics services to the market. At this seminar, participants were offered, 
apart from the knowledge needed for developing the business, an opportunity to visit and learn from the 
model logistics businesses. Following the seminar, 58 logistics business operators and other businesses 
targeted by the Department of Business Development were on tour to explore 3 trade routes.
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ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ

นอกจากนี ้ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานพนัธมติร 17 หน่วยงาน 
ทั้งสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา  
และผูใ้ห้บรกิารช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ โดยเสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริการจัดการ และมุ่งเน้นการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า 
โดยจดัท�าร้านค้าต้นแบบ (Model) เพือ่ลดต้นทนุทางการค้า และ
เพิ่มรายได้จากช่องทางการให้บริการเสริมต่างๆ รวมถึง 
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 
ค้าส่งค้าปลกี ธรุกจิสหกรณ์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมถงึสนบัสนนุ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
“โชวห่วย โชว์สวย ทัว่ไทย รวมใจช่วยสังคม” ใน 4 ภมิูภาค จ�านวน 

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
คุณภาพแก่ธุรกิจค้าส่ง 21 ราย และธุรกิจค้าปลีก 20 ราย รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยการสร้างและ
เชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิค้าส่งค้าปลกี และจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืและการเกือ้กลูทางการค้า
ซึ่งกันและกัน โดยพัฒนาทีมงานค้าส่ง 21 ราย ให้เป็นพี่เลี้ยงในการปรับภาพลักษณ์แก่ร้านค้าปลีกต้นแบบเครือข่าย 
110 ราย

2 คร้ัง มีร้านค้าส่งเข้าร่วม 68 ราย ร้านค้าปลกีเครอืข่ายเข้าร่วม 12,000 ราย ผูบ้รโิภคสามารถซือ้สนิค้าจากร้านค้าปลกี
ได้ในราคาถูกกว่าปกติ ร้อยละ 10-15 ร้านค้าส่งมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ต่อเดือน ร้านค้าปลีกมียอดขาย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 ต่อเดือน และสร้างมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1,000 ล้านบาท 

(ยางกุง-เนปดอว-มัณฑะเลย-มุเซ-ลุยลี่-ตาลี่-คุนหมิง) (ยางกุง-เนปดอว-มัณฑะเลย-มุเซ-ลุยลี่-ตาลี่-คุนหมิง) 

ยางกุง

เนปดอว

มัณฑะเลย

มุเซ

คุนหมิง

ยางกุง

เนปดอว

มัณฑะเลย

มุเซ

ลุยลี่ลุยลี่

ตาลี่

คุนหมิง

เสนทาง R1 
(ตราด-เกาะกง-สีหนุว�ลล)

ตราด
เกาะกง

สีหนุว�ลล

ตราด
เกาะกง

สีหนุว�ลล

เสนทางการคาใหม 

เสนทาง R 12 
(หนานหนิง-กวางโจว-ฮองกง)

หนานหนิง

กวางโจว

ฮองกงหนานหนิง

กวางโจว

ฮองกง

(ยางกุง-เนปดอว-มัณฑะเลย-มุเซ-ลุยลี่-ตาลี่-คุนหมิง) (ยางกุง-เนปดอว-มัณฑะเลย-มุเซ-ลุยลี่-ตาลี่-คุนหมิง) 

ยางกุง

เนปดอว

มัณฑะเลย

มุเซ

คุนหมิง

ยางกุง

เนปดอว

มัณฑะเลย

มุเซ

ลุยลี่ลุยลี่

ตาลี่

คุนหมิง

เสนทาง R1 
(ตราด-เกาะกง-สีหนุว�ลล)

ตราด
เกาะกง

สีหนุว�ลล

ตราด
เกาะกง

สีหนุว�ลล

เสนทางการคาใหม 

เสนทาง R 12 
(หนานหนิง-กวางโจว-ฮองกง)

หนานหนิง

กวางโจว

ฮองกงหนานหนิง

กวางโจว

ฮองกง
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Wholesale/Retail Business

The Department’s effort was to improve the quality of wholesale/retail business management through 
providing knowledge on wholesale/retail business and encouraging wholesalers and retailers to be aware of 
the importance of applying the inventory management system to their businesses. In this regard, 21 wholesalers 
and 20 retailers participated in these activities. The Department of Business Development has also played a 
part in the development of market potential by building and linking networks of wholesalers/retailers and  
organising workshop training to foster cordial co-operation amongst these networks. The Department has 
formed 21 wholesalers’ teams to help, by means of coaching, 110 model chain stores with the re-building 
of their new image.

The Department has also formed alliance with 17 agencies including Thai Wholesale and Retail Trade 
Association, financial institutions, educational institutions and e-payment service providers. To reduce costs 
and increase profits through additional services of wholesalers/retailers, the Department focused on providing 
management knowledge to retailers and wholesalers , assisting them in re-building the image of the shops 
by forming the model retail shops and developing market potential by creating networks across the wholesale/
retail business, co-operatives business and incidental businesse and assisting wholesalers and retailers in 
getting access to resources of capital. In addition to boost up their sales, the Department organized 2 events, 
under the theme of “Show Huay Show Suay”, in 4 provincial areas, attended by 68 wholesalers and 12,000 
chain stores. In both events, merchandises were sold at lower price by 10-15 percent. Following these events,  
the average monthly sale volumes of wholesalers and retailers increased by 13 percent and 17 percent 
respectively, accounting for over Baht 1,000 million in total.

(Yangon-Naypyidaw-Mandalay-Muse-Ruili-Dali-Kunming) (Yangon-Naypyidaw-Mandalay-Muse-Ruili-Dali-Kunming) 
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ก า ร เ ข ้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท�าให้
ประเทศไทยต้องตื่นตัว และเตรียม
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจของ
ไทยท่ีมีผู ้ประกอบการ SMEs 
ประมาณ 2.89 ล้านราย คิดเป็น 
99% ของภาคอุตสาหกรรมทัง้หมด 
จ�าเป็นต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
มาตรฐาน ทักษะ ความสามารถ 
ทางธรุกจิ และมีกลยทุธ์ทางการตลาด 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย
Developing Potential of Thai Business Operators

เลย

ภาคกลาง 6 จังหวัด ได�แก�
กรุงเทพมหานคร นนทบุร� ชัยนาท กาญจนบุร� เพชรบุร� 
และสมุทรสาคร

ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได�แก�
เช�ยงใหม� เช�ยงราย พิษณุโลก พิจ�ตร ลำปาง และนครสวรรค�

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได�แก�
ขอนแก�น นครราชสีมา และบุร�รัมย�

ภาคใต� 2 จังหวัด ได�แก� สงขลา และภูเก็ต 

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ ชลบุร� (พัทยา)

เชียงใหม

เชียงราย

ลำปาง

พิษณุโลก

พิจิตร

นครสวรรค

ขอนแกน

บุรีรัมยนครราชสีมา
กาญจนบุรี

เพชรบุรี

สมุทรสาคร

นนทบุรี

กรุงเทพ
มหานคร

ชลบุรี

ชัยนาท

ภูเก็ต

สงขลา

ทีจ่ะสือ่สารถงึผลิตภณัฑ์และบรกิาร
เพื่อส่งไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
รวมทัง้รูจ้กัสร้างโอกาสทางการตลาด 
และพร้อมเผชญิการแข่งขนัในตลาด
ขนาดใหญ่อย่าง AEC โดยกรม
พัฒนาธุ รกิจการค ้าได ้ ให ้การ 
ส่งเสริมพัฒนาผู ้ประกอบธุรกิจ 
มาอย ่างต ่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจให้มี
ความเข้มแข็งพร้อมรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ 

 Biz Club 

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 
ได ้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป ็นศูนย์กลาง 
การประชุมหารือ แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งเป็น
เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างผู ้ประกอบ
ธุรกจิ สนบัสนนุให้เกดิการรวมกลุ่ม
สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และ
จับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน
ประสานให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ 
ในพืน้ทีอ่ย่างครบวงจร มุง่เน้นให้เกดิ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปัจจบุนัศูนย์เครอืข่ายธุรกจิ  
Biz Club จัด ต้ังขึ้น 18 แห ่ง  
ส่วนกลาง 2 แห่ง ได้แก่ กรมพฒันา
ธรุกจิการค้า (สนามบินน�้า จังหวัด
นนทบุรี) ส�านักงานพัฒนาธุรกิจ 
การค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) และ 
ส่วนภูมิภาค 16 แห่ง

6
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พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย
Developing Potential of Thai Business Operators

Forthcoming integration 
into the ASEAN Economic 
Community (AEC) prompts a 
compelling need for Thailand to be 
vigilant and ready for changes, in 
particular, in our business sector 
which consists of 2.89 million 
SMEs operators, accounting for 
99% of the overall industry. These 
business operators need to get 
themselves ready in terms of 
business standard, skills, and 
competency, become wel l 
equipped with proper marketing 
strategies as a tool for conveying 
messages about their products 
and serv ices to ta rge ted 
customers and be able to create 
market opportunities and face 
severe competition in such a huge 
market as AEC. The Department 
of Business Development has 
continually assisted Thai business 
operators in developing and 
strengthening their potential in 
preparedness for AEC. 

Linking Petchburi Biz Club with the Central Biz Club

• Biz Club 

The  Depa r tmen t  o f 
Business Development has 
established the Biz Club not only 
to be a hub for meetings, 
d iscuss ions ,  exchange o f 
opinions, solving problems and 
developing businesses but also 
to be an arena for exchange of 
knowledge and experience 
amongst business operators. 
Such Biz Club contributes to 
formation of business groups 
working with a common goal 
towards a solid business position, 
business matching and alliance 
and full-scale development of 
business in particular areas. All this 
will indeed lead to sustainable 
development.

Currently, there exist  
18 Biz Clubs; 2 in the central 
administration area – Department 
o f  Bus iness Deve lopment 
(Sanambin Nam, Nonthaburi 

Province), Business Development 
Office Region 3 (Ratchadaphisek) 
– and the other 16 in provincial 
areas as follows : Chiang Mai, 
Chiang Rai, Pitsanulok, Pichit, 
Lampang, Nakorn Sawan,  
Khon Khaen, Nakorn Ratchasima, 
Buriram, Chai Nat, Kanchanaburi, 
Petchbur i ,  Samut Sakorn,  
Chonburi (Pattaya), Song Kla  
and Phuket.

Activities organized within 
Biz Clubs consisted of the 
business consultation given by 
experts to business operators, 
t ra in ing and seminars on 
marketing management and 
market situations, dissemination 
of managerial knowledge via 
satellite and e-learning systems, 
field trips to conduct case study 
and other activities aimed at 
strengthening business networks 
in the areas. In 2013, the Department 
was successful in developing 
business potential of 6,065 
business operators.
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กจิกรรภายในศนูย์เครอืข่าย
ธุรกิจ Biz Club ประกอบด้วย
กิจกรรมการให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่
ผู ้ประกอบธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน  การจดัอบรม/สัมมนา 

นักการคามืออาช�พ (DBD P-Trader)

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 1

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 2

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 3

สร�างการรับรู� สร�างความเข�าใจ
การเป�นนักการค�ามืออาช�พ
สู� AEC จำนวน 6 ชั่วโมง

อบรมปฏิบัติการเช�งลึกเกี่ยวกับ
การบร�หารและขยายช�องทาง
การค�า เทคนิคการพัฒนาทักษะ
การขาย และการพัฒนา
การส�งมอบผลิตภัณฑ� 
จำนวน 66 ชั่วโมง 

ให�คำปร�กษาโดยว�ทยากร
ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�าน และ
ศึกษาดูงานด�านกลยุทธ� 
การกระจายสินค�า

นักการตลาดเช�งสรางสรรค (DBD C-Mark)

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 1

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 2

ขั้น
ตอ

นท
ี่ 3

อบรมความรู�เบื้องต�นด�านเกาะ
กระแส AEC ตามติดการตลาด
เช�งสร�างสรรค� จำนวน 6 ชั่วโมง

อบรมปฏิบัติการเช�งลึกเกี่ยวกับ
การตลาดเช�งสร�างสรรค� 
การจำลองสถานการณ� 
ทางการตลาด (Marketing 
Simulation for AEC) 
จำนวน 66 ชั่วโมง

ให�คำปร�กษาโดยว�ทยากรผู�เช�่ยวชาญ
ด�านการตลาด การเง�น การบร�หาร
จัดการองค�กร และด�านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข�อง และศึกษาดูงาน
บร�ษัทที่เป�นต�นแบบทางด�าน
นวัตกรรมทางการตลาด
เช�งสร�างสรรค� 

ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการตลาด สถานการณ์ทาง
ธรุกจิ การให้ความรูด้้านการบรหิาร
จัดการผ่านดาวเทียมและระบบ  
e-Learning กิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ 

(Case Study) รวมถึงการจัด
กิจกรรมสร้างพลังเครือข่ายธุรกิจ 
ในพื้นที่ โดยในปี 2556 สามารถ
พฒันาผูป้ระกอบธรุกจิได้ 6,065 ราย 

• สร้างนักการค้ามืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์

สร ้ าง นักธุ รกิจไทยให ้มี
ศั กยภาพในการท� าการค ้ าทั้ ง 
ในประเทศและต่างประเทศ โดย
พัฒนาทั กษะทา ง ธุ ร กิ จ ผ ่ า น
ก ร ะบวนกา ร ให ้ ค ว าม รู ้ จ า ก 

ผูเ้ชีย่วชาญ การระดมความคดิเหน็ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการ
ศึกษาดูงานเพื่อ เป ิดโลกทัศน ์ 
ทางธุรกิจ สร้างการเรียนรู้เทคนิค
และกลยุทธ์การท�าการค้าในตลาด

ยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง โดยได ้
คัดเลือกนักการค้านักการตลาด 
ดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Best 
Practice) ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ในรุ่นต่อๆ ไป
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Professional Traders (DBD P-Trader)

St
ep

 1

St
ep

 2

St
ep

 3

Creating perception and 
understanding as to becoming 
a DBD P-Trader towards AEC.
Duration: 6 hours

In-depth workshop on 
management and trade 
channel expansion, techniques 
to improve selling skills and 
improvement of product delivery.
Duration: 66 hours

Consulting sessions by 
expert instructors and field 
trips focused on product 
distribution strategies.

Creative Marketeers (DBD C-Mark)

St
ep

 1

St
ep

 2

St
ep

 3

Training on basic knowledge 
in relation to AEC trends and 
up-to-date information; 
follow-up on creative 
marketing. 
Duration: 
6 hours

In-depth workshop on 
creative marketing; marketing 
simulation for AEC.
Duration: 66 hours

Consulting sessions by instructors 
with expertise in marketing, finance, 
corporate management and more; 
field trips to companies recognized 
as models of creative 
marketing innovation

• Creating Professional Traders and Creative Marketeers
In order to make Thai business operators capable of trading domestically and internationally, the  

Department of Business Development provided them with assiduous assistance in developing necessary 
business skills through learning process with the aid of experts, brainstorming activities, case studies, and 
field trips to widen business perspectives, trading techniques and strategies used in today’s highly competitive 
market. Traders and marketers with outstanding performance were selected as standard role models  
(Best Practice) for business operators of next generations. 

Ongoing performance-evaluation of business operators participating in the creative marketer project 
revealed that these business operators were able to apply the knowledge gained from the training in expanding 
market opportunities and forming business networks. Indeed, there were 7 successful cases, as shown below, 
of business matching, involving making further development of existing businesses or forming new businesses.

Case 1  Further development of the cosmetics business under the name of Beauty Grace Co., Ltd.
Case 2 Further development of the business of longan cake and coffee for exportation to China
Case 3  Cooperation in the business related to water-based heavy metal corrosion machine 
Case 4  Cooperation in the business related to non-toxic food 
  - Japanese bento set (okra) for Japanese tourists
  - Online pesticide-free vegetables project
Case 5  Operation of the Real estate business (detached house and condominium) 
  at Amphoe Mae Fah Luang, Chiang Rai
Case 6 Entry into a business alliance for selling fertilizers
Case 7 Entry into a business alliance for creating CSR businesses
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ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วม
โครงการนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ พบว่าได้น�าความรู้จากการอบรม
ไปพัฒนาขยายโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และมีการจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) โดยเกดิการต่อยอดธรุกจิเดมิและสร้างธรุกจิใหม่ 
จ�านวน 7 ธุรกิจ 

ธุรกิจที่  1  ต่อยอดธรุกจิเครือ่งส�าอางในนาม บรษิทั บวิตีเ้กรซ  
   จ�ากัด

ธุรกิจที่  2 ต่อยอดธุรกิจเค้กล�าไย และ กาแฟล�าไย 
   เพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศจีน
ธุรกิจที่  3  ร่วมด�าเนินธุรกิจเครื่องกัดโลหะหนักในน�้า
ธุรกิจที่  4  ร่วมด�าเนินธุรกิจอาหารปลอดสารพิษ 
   -   อาหารชุดเบนโตะ (กระเจี๊ยบ) ส�าหรับ
    นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
   -  โครงการผักปลอดสารพิษออนไลน์
ธุรกิจที่  5  ด�าเนินธุรกิจสร้างบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม 
   อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ธุรกิจที่  6 ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการจ�าหน่ายปุ๋ย
ธุรกิจที่  7 ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างธุรกิจ  

   CSR

มอบวุฒิบัตรนักการค้ามืออาชีพ
และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ดีเด่น

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า  
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

• พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าไทย

สมาคมการค้าเป็นสถาบัน
ตัวแทนของภาคธุรกิจรายสาขา
ต่างๆ โดยรวมผูป้ระกอบธรุกจิทีอ่ยู่
ในสาขา เดี ยวกันจ� านวนมาก 
ไว้ด้วยกัน ครอบคลุมครบทุกภาค
เศรษฐกจิ ท้ังภาคการผลติ ภาคการค้า 

และภาคการบริการ ดังนั้น สมาคม
การค้าจึงมีบทบาทและเป็นกลไก
ส�าคญัในการพฒันาธรุกจิสาขาต่างๆ 
ได้ตรงและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละสาขาธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริม

และพัฒนาบทบาทสมาคมการค้า 
ในการพัฒนาผู ้ประกอบธุรกิจ 
และธุรกิจไทย ภายใต้กระบวน 
การพัฒนาบันได 3 ขั้น 

ขั้นที่ 1 การเพิ่มศักยภาพ
และสร้างยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพสมาคม 
การค้าให้มีการบริหารจัดการและ
การด�าเนินงานอย่างมืออาชีพและ
ยกระดับสู่มาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจและ
สมาชกิทีส่มาคมการค้าเป็นตวัแทน 
ตลอดจนส่งเสริมให้สมาคมการค้า
จดัท�ายทุธศาสตร์รายธุรกจิ จ�านวน 
16 สมาคม เพื่อเป็นแผนแม่บท 
ทีช่ดัเจนของสมาคมในการด�าเนนิงาน
พัฒนาธุรกิจรายสาขาและสมาชิก
ของสมาคม
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A t rade assoc ia t ion 
represents a specific business 
sector of a particular trade 
category and is indeed a collection 
of a large number of traders  
in the same line of trade. There 
exist a wide variety of trade 
associations covering all economic 
sectors, whether the manufacturing, 
trading and services sectors.  
As such, each trade association 
directly plays an important role  
in developing businesses in line 
with actual market situations.  
In promoting trade associations’ 
roles in developing entrepreneurs 
and Thai businesses, the Department 
of Business Development has 
pursued the 3-step development 
process as follows. 

Step 1: Strengthening 
Potential and Formulating 
Strategies

As far as this step is 
concerned, the goal was set at 
the trade associations being 
managed and operated in a 
p ro fess iona l  manne r  and 
improved to meet the standard 
level in order to strengthen the 
business potential of all members 
of trade associations as well as 
the business sector as a whole. 
The Department helped 16 trade 
associations formulate strategies 

to be used as their clear master 
plan for the development of each 
line of business as well as their 
members.

Step 2: Putting Strategies 
into Practice

In this step, the Department 
of Business Development has 
encouraged 10 trade associations 
to efficiently execute the plan  
in line with the established 
strategies and ensure that the 
growth of their business sectors 
would be steered in a clear direction. 

Step 3: Establishing 
International Networks

This step involved the 
linking of supply chains or value 
chains within each business 
ne twork and es tab l i sh ing 
networks with foreign trade 
associations in the associated 
supply chains and value chains 
i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  
co-operation within 4 networks 
of the following businesses, 
namely, tourism, ready-to-wear 
apparel trading, Thai lumber and 
furniture trading and software 
businesses, in a manner linking 
with trade associations in 3 AEC 
member countries, viz, Myanmar, 
Vietnam and Indonesia.

• Ou t s t and i ng  T rade 
Associations Competition 

In col laborat ion with  
the Board of Trade of Thailand, 
the Department of Business 
Development has organized  
the Outstanding Trade Associations 
Contest in an attempt to raise the 
standard of Thai trade associations  
by reference to the 4 dimensions 
of the Balanced Scorecard; 
namely, Dimension 1: Mission 
Accomplishment; Dimension 2: 
Managerial Capability; Dimension 
3: Service Quality and Dimension 
4: Organizational Development.  
A panel of judges, consisting of 
r ep resen ta t i ves  f r om the 
Depa r tmen t  o f  Bus i n e s s 
Development, the Board of Trade 
of Thailand and the Federation of 
Thai Industries and other qualified 
persons, determined the judging 
criter ia and selected trade 
associations to be granted 
awards in 3 categories as follows.

• Developing Potential of Trade Associations in Thailand
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ขั้นที่ 2 การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง

ผลักดันให้สมาคมการค้า  
10 สมาคม ด�าเนินงานตามแผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ได้ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจรายสาขาของประเทศ
ได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง 
ที่ชัดเจน 

ข้ัน ท่ี 3 การเชื่อมโยง 
เครือข่ายสู่สากล

สร ้ าง เค รือข ่ ายสมาคม 
การค้าไทยโดยการเชือ่มโยงในห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) หรอืห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ในแต่ละ 
กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ และเชื่อมโยง
กับสมาคมการค้าต่างประเทศที่อยู่
ในห่วงโซ่อปุทาน และห่วงโซ่คณุค่า
ทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันให้เกิด
ความร่วมมือ 4 เครือข่ายธุรกิจ 
ได้แก่ ธรุกจิการท่องเทีย่ว ธรุกจิการค้า
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ธุรกิจการค้าไม้

แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไทย และ
ธุรกิจซอฟต ์แวร ์  เช่ือมโยงกับ
สมาคมการค้าในกลุม่ประเทศ AEC 
3 ประเทศ ได้แก่ พม่า เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย

• การประกวดสมาคมการค้า
ดีเด่น 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าร่วมกบั
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ได้จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมการยกระดับ
คณุภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทย 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามหลัก 
Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ 
มติทิี ่1 ผลส�าเรจ็ตามพนัธกจิ มติทิี ่2 
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
มิติที่  3 คุณภาพการให้บริการ  
และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร  
โดยมคีณะกรรมการซึง่ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผูท้รงคณุวฒุ ิท�าหน้าทีพ่จิารณา

หลักเกณฑ์การประกวดและตัดสิน
การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
3 ประเภทรางวัล คือ

1) รางวัลสมาคมการค้า
ยอดเยี่ยม เป็นรางวัลสูงสุดส�าหรับ
สมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศ 
ในทุกด้าน 

2) รางวัลสมาคมการค้า 
ดเีด่นรายมติ ิส�าหรบัสมาคมการค้า
ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน 

3) รางวัลผู้บริหารสมาคม
การค ้าดี เด ่น ส�าหรับผู ้บริหาร
สมาคมการค้าทีมี่ความมุ่งม่ันทุม่เท
เ สียสละท�างานให ้แก ่สมาคม  
เป็นทีย่อมรบัจากผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย

โดยแบ่งกลุ่มการประกวด
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจดทะเบียน 
จดัตัง้ตัง้แต่ 1-5 ปี กลุม่จดทะเบยีน
จดัตัง้ 5 - 15 ปี และกลุม่จดทะเบยีน
จัดตั้งเกินกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยมี
สมาคมการค้าได้รับรางวัล จ�านวน 
17 รางวัล 
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Ceremony for Trophies Presentation to the Outstanding Trade Associations, Held during the “DBD Going Afar: 
Thai Businesses in the Lead in AEC” Event

1) E x c e l l e n t  T r a d e 
Association Award: to be given 
to the trade association with 
highest merits in all aspects; 

2) Outstanding Trade 
Association Award for each 
dimension: to be given to trade 
associations with outstanding 
performance evaluated under 

each dimension; and 

3) Outstanding Trade 
Association’s Executive Award: 
to be conferred upon trade 
associations’ executives with 
dedication well recognized by  
all relevant parties.

For purpose of award 
competition, trade associations 

were divided into 3 groups  
as follows: the group of trade 
associations with 1-5 years of 
registration; the group with 5-15 
years of registration and the 
g roup w i th  ove r  15-yea r 
registration. In this connection, 
17 awards were g iven to  
the winning associations. 
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
รูปแบบการค้าที่ส�าคัญในยุคดิจิทัล 
ทีเ่ข้ามามีบทบาทในการตอบสนอง
ลกูค้าเป้าหมายทัง้ด้านสถานทีแ่ละ
เวลา ท�าให้เกดิการขยายฐานลกูค้า
ได ้ ม ากขึ้ น ในตลาดทุ ก ร ะดั บ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
จากผลส�ารวจผู ้บริโภคยอมรับ 

การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ไทย
Building Confidence in Thai e-Commerce

การซ้ือขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
มากขึน้ อตัราการเตบิโตการค้าทาง
ออนไลน์ของประเทศไทยเตบิโตสูง
และเพิ่มขึ้นอย ่างก ้าวกระโดด 
อย่างไรก็ตามยังมีป ัจจัยที่ เป ็น
อุปสรรคของธุรกิจ e-Commerce 
คื อการซื้ อ ขายทางออนไลน ์ 
ไม่สามารถเห็นตัวตนของธุรกิจ  

ไม่ได้สัมผัสคุณภาพของสินค้าหรือ
บรกิารทีท่�าการซือ้ขาย ความไม่ม่ันใจ
ในตัวสินค ้าหรือบริการว ่าจะมี
คุณภาพตรงตามที่ประชาสัมพันธ์
หรือแจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือไม่ 
ท�าให้ผูบ้รโิภคส่วนหนึง่ยงัไม่ตดัสนิใจ
ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์

นโยบายการส�งเสร�มพัฒนาธุรกิจพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

การสรางความเชื่อมั่น
การประกอบธุรกิจ

ประชาสัมพันธ ใหผู ประกอบธุรกิจ

ดำเนินการตามกฎหมายประกอบธุรกิจ

มีจรรยาบรรณ จริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจ ผูบริโภคเขาใจระบบการซื้อขาย

ทางออนไลน การรับรองความมีตัวตน

ความนาเชื่อถือ และการบรรเทาหรือ

แกไขปญหาการซ้ือขายสินคาหรือบริการ

ทางออนไลน

การสงเสริมพัฒนาธุรกิจ นโยบายและสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอการดำเนินธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส 
 

 

สร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

• DBD New Wave  
e-Commerce ส่งเสรมิให้ธรุกจิและ
ผู ้ เ ริ่ ม ต ้ น ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใช ้  
e -Commerce เป ็นช ่องทาง 
การประกอบธุรกิจหรือขยายตลาด
อย่างมีประสทิธภิาพ จ�านวน 213 ราย 
รวมทั้งพัฒนาธุรกิจรายเดิม DBD  

e-Marketing ให้ความรู้สร้างทักษะ
การใช้กลยุทธ์การตลาด เพื่อขยาย
ฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้แก่
ธุรกิจ จ�านวน 270 ราย

• จั ด ท� า ศู น ย ์ ข ้ อ มู ล 
ก า ร เริ่ ม ต ้ นประกอบธุ ร กิ จ  
DBD e-Commerce Start-Up 
อ�านวยความสะดวกให้ผู ้สนใจ 
องค์ความรูก้ารประกอบธรุกจิพาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้น 
ศึ กษาด ้ วยตน เอง  ผ ่ านทาง  
www.DBDmart.com 

• จั ด ท� า บ ท เ รี ย น  
e-Learning หลกัสตูร e-Commerce 
Online ให้ความรู้และสร้างทักษะ 
การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ผ่านทาง 
w w w . d b d a c a d e m y . c o m  
6 หลักสูตร 
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สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ไทย
Building Confidence in Thai e-Commerce

e-Commerce, a very 
significant mode of trade in  
the digital era, has indeed satisfied, 
in terms of place and time, 
targeted customers’ demands  
to the extent that the business 
can reach a massive number of 
customers both in Thailand and 
in any foreign countries across 

e-Commerce Business Promotion and Development

the globe. The survey reveals 
customers’ greater comfortable 
feeling with internet shopping and 
the upward trend of its growth 
rate in Thailand. However, a major 
obstacle of e-Commerce lies in 
the customers’ lack of physical 
connection with the business and 
merchandises sold online. Feeling 

unassured of the quality of goods 
or services, certain customers 
may, in some degree, be skeptical 
as to the quality advertized or 
described on the website and 
therefore choose to defer their 
buying decisions.

Business Development
and Promotion

Making news and information

available; providing knowledge;

improving skills; giving consultation

and advice; creating business

alliance and supporting networks

amongst relevant service providers.

Building up Confidence
in Business Operation

Engaging in public relation

ac t i v i t i e s  to  encou rage

e-commerce operators to

comply with relevant law and

business ethics and to educate

consumers on online selling

systems, vendors’ representation

and reliability and resolution

and mitigation of problems in

relation to online shopping of

goods or services.

Policies and Environment
Facilitating Electronic
Transactions

Developing rules, regulations

and technology infrastructure

facilitating e-commerce business

and ra ise  the  qua l i ty  o f

e-commerce business towards

international acceptance in

an international trade arena.

e-Commerce Promotion and Development Policies

e -Comme r c e  B u s i n e s s 
Promotion and Development

• DBD New Wave  
e-Commerce. The Department 
gave support to 213 businesses 
and newcomers to make them 
able to exploit e-commerce 
efficiently as a channel for 
expanding their market. Also, 
under the DBD e-Marketing 

Course, 270 existing businesses 
have been prov ided w i th 
necessary knowledge and skills 
on applying marketing strategies 
to expand customer bases and 
increase sales.

• Establishing a Centre 
of DBD e-Commerce Start-Up. 
The Department has set up this 
centre to facilitate the learning of  

e-Commerce knowledge, where 
interested persons may, on their 
own, search and obtain information 
via www.DBDmart.com. 

• Making ‘e-Commerce 
Online’ e-Learning Lessons 
Pub l i c l y  Ava i l ab l e .  S i x  
e-Commerce online-courses have 
been made accessib le v ia  
www.dbdacademy.com to give 
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เปิดงาน “Thailand Online Mega Sale 2013”

ยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
ธุรกิจ 

พฒันาผูป้ระกอบธรุกจิให้มี
การบริหารจัดการที่ ดี  จ�านวน  
120 ราย มีการจัดท�าเว็บไซต ์ 
ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 
DBD e-Commerce Management 
ที่ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ ม า ต ร ฐ า น 
ความน่าเชื่อถือ Trustmark ของ
องค์กรระหว่างประเทศ World 
Trustmark Alliance 

สร ้างความน ่าเชื่อถือในการ
ประกอบธรุกจิ e-Commerce

โดยอาศยัอ�านาจตามพระราช
บญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499  
ออกประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจพาณิชยกิจประเภทพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ต ้องจดทะเบียน
พาณิชย ์  ณ องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และสามารถขอรับ
เครือ่งหมายรบัรองการจดทะเบยีน
พาณิชย์ และเครื่องหมายรับรอง
ความน ่ า เชื่ อถือส� าหรับธุ รกิ จ 
ที่ย่ืนขอรับเครื่องหมายและผ่าน 

การตรวจประเมินเว็บไซต ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พ า ณิ ช ย ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ที่ 
กรมพฒันาธุรกจิการค้าก�าหนด เพือ่
น�าไปติดต้ังบนหน้าเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน ์  แสดงสถานะและ 
ความมีตัวตน เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผู้บริโภค

ป� 2546 - ต.ค. 2556 

การออกเคร�่องหมายรับรอง

ป� 2556 

การออกเคร�่องหมายรับรอง

จำนวน 10,187 ราย จำนวน 11,774 เว็บไซต จำนวน 106 ราย จำนวน 121 เว็บไซต
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Year 2003 - October 2013

Issuance of the                  mark 

Year 2013

Issuance of the                 mark 

10,187 businesses 106 businesses11,774 websites. 121 websites.

knowledge and skills needed for 
starting a new business. 

Improving Business Quality 
Standards. 

The Department helped 
120 business operators develop 
good managerial skills. With the 
Department’s assistance, these 
business operators were able to 

open their reliable online shops 
i n  a  manne r  no t  me re l y 
engendering public trust and 
confidence but also meeting the 
‘DBD e-Commerce Management’ 
quality standard comparable to 
the Trustmark Standard established 
by the World Trustmark Alliance. 

Creating e-Commerce Business 
Trustworthiness 

By virtue of the Commercial 
Registration Act, B.E. 2499 
(1956), the Notification of the 
Ministry of Commerce Re: Requiring 
Business Operators to Register 
Businesses (No. 11), B.E. 2553 
(2010) has been issued pursuant 

to which e-commerce business 
operators are required to undertake 
commercial registration at the 
competent Local Administrative 
Organizations and are allowed to 
apply for a certification mark for 
certifying real identity and a 
T r u s t m a r k  w h i c h  s u c h  
e-Commerce operators must  
pass the evaluat ion based  
upon the e-commerce quality 
standard developed by the 
Depa r tmen t  o f  Bus i n e s s 
Development may display such 
marks on their website shops to 
confirm their recognized identity 
as well as reliability towards 
consumers.
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ปัจจุบัน DBD Family มีสมาชิกครอบครัวกว่า 1,200 คน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาสมาชิก
ในครอบครัว DBD มุ่งเน้นสู่ปรัชญาองค์กร Smart DBD คือ มีจิตมุ่งบริการ (Service mind) ทันสมัย (modern) 
ปราดเปรยีว (active) ได้รบัความเชือ่ถอืจากประชาชน (reliable) และยดึมัน่คณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ (transparent) 
ผ่านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส�าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น 

นอกจากการพัฒนาในด้านทักษะความรู้ ยังได้จัดกิจกรรมกระชับความสามัคคีและการประสานพลังระหว่าง
สมาชิกครอบครัว DBD ในชื่อ “DBD Get Together” รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้สื่อสารและถ่ายทอด
นโยบายสูบ่คุลากรทกุระดบัโดยตรง เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจให้บคุลากรทกุคนเกดิความรกัและความผกูพนัต่อองค์กร 
และเป็นเวทใีห้บคุลากรร่วมกจิกรรมวชิาการและร่วมแสดงความคดิเหน็ในการพฒันางานในความรบัผดิชอบ ซึง่จะช่วย
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DBD Family สร้างพลังสู่ความเป็นเลิศ
DBD Family : Unified Power Towards Excellence

ผู�บร�หาร Executive Level ผู�ปฏิบัติงาน Non-Executive Level

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
Courses on Human Resources Development

• การพัฒนาสมรรถนะทางการบร�หาร 

- การแก�ไขป�ญหาและการตัดสินใจ
 อย�างเป�นระบบ- การเตร�ยมความพร�อมสู�ผู�บร�หาร
 มืออาช�พ

• การพัฒนาความรู�ตามสายงาน- แนวปฏิบัติงาน

• การเตร�ยมความพร�อมสู� AEC
- กลยุทธ�เตร�ยมความพร�อมบุคลากรสู� AEC

การจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนบร�ษัท
• การพัฒนาสมรรถนะทั่วไป
- การพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศ
- การทำงานเป�นทีม

- การให�บร�การกับการสื่อสารสากล
- การส�งเสร�มคุณธรรมและจร�ยธรรม
• การพัฒนาทักษะที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน

- เทคนิคการเข�ยนหนังสือราชการ
- เทคนิคการเป�นพิธ�กรมืออาช�พ

• Job-based Knowledge

Development

- Guidelines for 

 Corporate Incorporation Registration

• General Skills D
evelopment

- Foreign Language Skills Development

- Teamwork Approach

- Services and International 

 Communication

- Development of Morals and Ethics 

• Development of Skills B
eneficial to Task 

Performance

- Techniques for Writing Official Correspondence

- Techniques for Becoming a Professional Master

 of Ceremonies

• Managerial Capability Development 

- Systematic Problem Solving 

 and Decision Making

- Preparation for Becoming 

 a Professional Executive

• Getting Ready for AEC

- Personnel Preparation Strategy towards AEC

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
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DBD Family สร้างพลังสู่ความเป็นเลิศ
DBD Family : Unified Power Towards Excellence

At present, there are over 1,200 DBD Family members in every region across the country. The 
development of potential of DBD Family members is focused on the “Smart DBD” slogan: Service mind; modern; 
active; reliable; and transparent. All members have actively participated in intensive courses on human resources 
development for executives and non-executive personnel. 

The DBD Family has not only engaged in sharpening a variety of skills and knowledge of its members 
but also organized activities aimed at strengthening relationship among members and unify the members’ 
power and spirit under the theme “DBD Get Together”. DBD Family members who are executives were 
encouraged to convey and directly communicate their policies to personnel at all levels in order to boost up 
their morale and spirit and to engender love and sentimental connection with the organization. The DBD 
Family gathering also served as a forum at which all levels of personnel could participate in academic activities 
and share opinions on job improvement and responsibilities which would, in turn, improve their work performance 
efficiency.

ผู�บร�หาร Executive Level ผู�ปฏิบัติงาน Non-Executive Level

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
Courses on Human Resources Development

• การพัฒนาสมรรถนะทางการบร�หาร 

- การแก�ไขป�ญหาและการตัดสินใจ
 อย�างเป�นระบบ- การเตร�ยมความพร�อมสู�ผู�บร�หาร
 มืออาช�พ

• การพัฒนาความรู�ตามสายงาน- แนวปฏิบัติงาน

• การเตร�ยมความพร�อมสู� AEC
- กลยุทธ�เตร�ยมความพร�อมบุคลากรสู� AEC

การจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนบร�ษัท
• การพัฒนาสมรรถนะทั่วไป
- การพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศ
- การทำงานเป�นทีม

- การให�บร�การกับการสื่อสารสากล
- การส�งเสร�มคุณธรรมและจร�ยธรรม
• การพัฒนาทักษะที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน

- เทคนิคการเข�ยนหนังสือราชการ
- เทคนิคการเป�นพิธ�กรมืออาช�พ

• Job-based Knowledge

Development

- Guidelines for 

 Corporate Incorporation Registration

• General Skills D
evelopment

- Foreign Language Skills Development

- Teamwork Approach

- Services and International 

 Communication

- Development of Morals and Ethics 

• Development of Skills B
eneficial to Task 

Performance

- Techniques for Writing Official Correspondence

- Techniques for Becoming a Professional Master

 of Ceremonies

• Managerial Capability Development 

- Systematic Problem Solving 

 and Decision Making

- Preparation for Becoming 

 a Professional Executive

• Getting Ready for AEC

- Personnel Preparation Strategy towards AEC

Courses on Human Resources Development
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DBD Get     Together

ครั้งที่ 2 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
2nd event:  A group representing the northeastern and eastern regions

ครั้งที่ 3 กลุ�มจังหวัดภาคใต�และภาคกลางตอนล�าง 
3rd event: A group representing the southern and lower central regions 

ครั้งที่ 4 ส�วนกลางและหัวหน�าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าทุกจังหวัด
4th event: Central region group  and chiefs of 

Business Development Offices

ครั้งที่ 1 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
1st Event: A group representing the northern and upper central regions

ครั้งที่ 2 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
2nd event:  A group representing the northeastern and eastern regions

ครั้งที่ 3 กลุ�มจังหวัดภาคใต�และภาคกลางตอนล�าง 
3rd event: A group representing the southern and lower central regions 

ครั้งที่ 4 ส�วนกลางและหัวหน�าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าทุกจังหวัด
4th event: Central region group  and chiefs of 

Business Development Offices

ครั้งที่ 1 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
1st Event: A group representing the northern and upper central regions
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DBD Get     Together

ครั้งที่ 2 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
2nd event:  A group representing the northeastern and eastern regions

ครั้งที่ 3 กลุ�มจังหวัดภาคใต�และภาคกลางตอนล�าง 
3rd event: A group representing the southern and lower central regions 

ครั้งที่ 4 ส�วนกลางและหัวหน�าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าทุกจังหวัด
4th event: Central region group  and chiefs of 

Business Development Offices

ครั้งที่ 1 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
1st Event: A group representing the northern and upper central regions

ครั้งที่ 2 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
2nd event:  A group representing the northeastern and eastern regions

ครั้งที่ 3 กลุ�มจังหวัดภาคใต�และภาคกลางตอนล�าง 
3rd event: A group representing the southern and lower central regions 

ครั้งที่ 4 ส�วนกลางและหัวหน�าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าทุกจังหวัด
4th event: Central region group  and chiefs of 

Business Development Offices

ครั้งที่ 1 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
1st Event: A group representing the northern and upper central regions
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จากรากฐานประวัติศาสตร์
อันยาวนานกว่า 9 ทศวรรษ ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า หรือ 
กรมทะเบียนการค้าในอดีต ซึ่งเป็น
หน่วยงานบริการภาครัฐที่ส�าคัญ  
ในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ 
นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของธรุกจิการค้าไทย 
และยังมีภารกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อย่างครบวงจร จนได้รบัการขนานนาม
ว่าเป็น “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” 

ด้วยความมุง่มัน่ พฒันางาน
อย่างต่อเน่ืองของบคุลากรทกุระดบั 
ทีไ่ด้ร่วมสร้าง ร่วมพฒันา สานต่อ 
ภารกิจส�าคัญ จนเติบโตก้าวหน้า 
เป็นหน่วยงานภาครฐัชัน้น�าของไทย 
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
ในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร
ภาครฐั สามารถพลกิโฉมงานบรกิาร
สู ่นวัตกรรมการบริการภาครัฐ 
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
ทัง้การให้บริการ และการบรหิารงาน

ห้องประวัติศาสตร์ 
“ต้นสายปลายทางธุรกิจ” 
เปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

ขับเคลื่อน DBD สู่องค์กรสมรรถนะสูง
Driving DBD towards a High-Performance Organization

ภายในองค์กร โดยได้รับรางวัล 
ด้านคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
การเป็นองค์กรโปร่งใส และการจดัท�า
บัญชีภาครัฐดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นสิ่งยืนยันความส�าเร็จในการ
พัฒนาองค์กร น�าความภาคภูมิใจ
มาสู่บุคลากรรุ่นหลัง 

สิ่งเหล ่านี้จะไม ่สามารถ
พัฒนามาได้เลย ถ้าไม่มีการก่อร่าง
สร ้ า งฐานการท� างานที่ ม่ันคง 
ประกอบกับความผูกพันในองค์กร
ของข ้าราชการและเจ ้าหน ้าที่ 
ในอดตี เป็นประวตัศิาสตร์การพฒันา
องค์กรที่ทรงคุณค่า ควรได้รับการ
อนุรักษ์และถ่ายทอดให้บุคลากร 
รุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ ได้เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดการท�างาน จึงได้ใช้
พ้ืนที่หน้าห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ 
ชัน้ 7 ให้เป็นประโยชน์ จดัท�าเป็นห้อง
ประวตัศิาสตร์ “ต้นสายปลายทางธรุกจิ” 
เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมา 

แ ล ะผล ง าน เ ด ่ น ขอ ง ก รม ใน 
ด้านต่างๆ ถ่ายทอดผ่านสื่อทั้งใน
รูปแบบดิจิทัล แบบจ�าลองอุปกรณ์
เครื่องมือในการให้บริการ และ
เอกสารหลักฐานเก่า ร้อยเรียง 
เป ็นเรื่องราว ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน สะท้อนความภาคภูมิใจ 
ในองค์กรจาก “กรมทะเบยีนการค้า”  
สู่ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

9
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ขับเคลื่อน DBD สู่องค์กรสมรรถนะสูง
Driving DBD towards a High-Performance Organization

With a long history of over 
9 decades since i ts in i t ia l 
establishment as the former the 
Department of Commercial 
Registration, the Department of 
Business Development has 
become a pivotal State agency 
responsible the services in 
connect ion wi th bus iness 
registration, which is indeed the 
first step of starting a new 
business in Thailand, and also 
assumed other missions covering 
full extent of business-related 
affairs such that this Department 
is accredited as a “Fully-Integrated 
Business” agency (involving both 
upstream and downstream 
businesses). 

W i t h  c o n s i s t e n t 
determination on the part of its 
personnel at all levels in improving 
official services, putting forth 
development and co-ordinating 
c ruc ia l  m iss ions towards 
prosperity, the Department of 
Business Development emerges 
as a leading State agency widely 
recognized by all sectors in terms 
of its development of public 
se r v i ces  t h rough se r v i ce 
innovation and its application of 
advanced information technology 
to the provision of public services  
as we l l  as organ iza t iona l 
administration. As a result, the 
Department has continually 
received awards in recognition of 
its distinguished capability in 

p ub l i c  s e r v i c e s  q u a l i t y , 
transparency and public-sector 
accounting records. These 
awards are indicative of the 
Depa r tmen t ’ s  success i n 
developing and improving its own 
organization, bringing much pride 
to  a l l  pe rsonne l  o f  l a te r 
generations. 

All this would not be 
possible without a firm physical 
foundat ion as wel l  as the 
passionate bonds of civil servants 
and officials of the past. It is 
i ndeed  a  h i s t o r y  o f  t he 
organizational development worth 
to be preserved and re-told times 
and times again to personnel of 
younger generation so as to make 
them proud of their organization 
and learn f rom such past 
experience. In this regard, the 
Department has re-furnished the 
area in front of the Muang 

Theparat Conference Room on 
the 7th floor into the “Fully-
Integrated Business Agency” Hall 
of Fame which also serves as an 
archive of the Department’s 
history and records of i ts 
outstanding work performance 
which are displayed in several 
presentation forms e.g. digital 
media, mock-up equipment and 
devices used in public services, 
old documents, etc. All of these 
are arranged in chronological 
order in order to tell the stories 
from the past to the present time. 
This reflects our pride in the 
organization since the time of its 
initial status as the “Department 
of Commercial Registration” to 
the “Department of Business 
Development”. 

The  Depa r tmen t  o f 
Business Development’s efforts 
to improve its services have been 
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การพัฒนาการให้บริการยังได้รับการสานต่อ
จากรุน่สูรุ่น่ เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ในการเป็นมืออาชพี 
ด้านบริการ โดยได้สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ  
ปรับภาพลักษณ์การให้บริการทั้งด้านสถานที่และ
บุคลากร ซึ่งมีการปรับปรุงสถานที่คร้ังใหญ่บริเวณ 
ชั้น 6 จากห้องเก็บแฟ้มทะเบียน เป็น “ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า” เพื่อให้ภารกิจด้านการส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจสามารถด�าเนินการอบรมสัมมนาได้ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างเครือข่ายธุรกิจ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้
มากถึง 300 คน และยังใช้เป็นสถานที่จัดงานในโอกาส
ส�าคัญต่างๆ ทั้งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ นับเป็นการใช้
พ้ืนที่ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 
ช่วยประหยัดงบประมาณด้านการเช่าสถานที่เอกชน ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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carried on from generation to 
generation in order to achieve  
its mission towards becoming  
a professional service provider. The 
Department has established new 
facilities and re-built its image  
in terms of the physical appearance 
and personnel. In effect, a major 
renovation has been undertaken 
on the 6th floor to turn the old 
archive of registration files into  
a “Business Development Training 
Centre” serving as practical 
venue for consistently providing 
training and seminars on business 
development as well as a focal 
point for exchanging knowledge 
and bu i ld ing up bus iness 
networks. This centre can 
accommodate up to 300 people 

and be used for holding important 
events and ceremonies of the 
Depa r tmen t  o f  Bus i n e s s 
Development and other agencies 
within the Ministry of Commerce. 

It is indeed a good example of 
the most effective use of space 
and an attempt to reduce costs 
otherwise incurred in renting 
private venues as well.

Business Development Training Centre
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กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
  

ขับเคลื่อนการรวมกลุ�มธุรกิจ เพิ่มศักยภาพธุรกิจบร�การไทยภายใต� AFAS

สร�างความโปร�งใส ความน�าเช�่อถือ เป�นรากฐานที่มั่นคงให�ธุรกิจไทย
เติบโตอย�างยั่งยืน 

 e - Filing บร�การรับงบการเง�นผ�านทางอิเล็กทรอนิกส�
 • เพิ่มช�องทางให�บร�การรับงบการเง�น
  ผ�านทางอิเล็กทรอนิกส� ลดการติดต�อราชการ
 • เป�นศูนย�กลางการรับงบการเง�นของประเทศ 
  (e-Filing Single Point) 
 • สร�าง “คลังข�อมูลงบการเง�น” เช�่อมโยงข�อมูล
  งบการเง�นให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
  เผยแพร�ข�อมูลได�ถูกต�อง รวดเร็ว 
  และเป�นมาตรฐานเดียวกัน

เสร�มสร�างศักยภาพสมาคมการค�า
• ยกระดับบทบาทสมาคมการค�าเป�นตัวแทนกลุ�มธุรกิจที่เข�มแข็ง 
 เพิ่มอำนาจการต�อรอง 
• เช�่อมโยงเคร�อข�ายสมาคมการค�าทั้งในประเทศ และประเทศอาเซ�ยน 
 เพื่อขยายโอกาสทางการค�า

เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยพร�อมแข�งขันในระดับสากล
• เร�งยกระดับธุรกิจบร�การไทยภายใต� AFAS 
 สู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ
• ลดต�นทุนธุรกิจ SMEs ด�วยระบบการบร�หารจัดการที่มีคุณภาพ
 สนับสนุนแหล�งเง�นทุนดอกเบี้ยต่ำ และแรงงานราคาถูก

ขยายช�องทางการค�าด�วย e-Commerce
• พัฒนาคลื่นลูกใหม� e-Commerce (New Wave e-Commerce) 
 สู�การเป�น “ต�นแบบ e-Commerce ไทย”
• สร�างศูนย�สร�างสรรค�การประกอบธุรกิจ e-Commerce
  (DBD e-Commerce Start up) ภายใต� www.dbdmart.com 
 เพื่อเป�นศูนย�กลางการเร�ยนรู�และเร�่มต�นธุรกิจ e-Commerce ของไทย
• ยกระดับธุรกิจ e - Commerce สู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพสากล

พัฒนาสำนักงานบัญช�ไทย
• สร�าง “เมล็ดพันธุ�นักบัญช�” พัฒนาสู�เกณฑ�ระดับ “ต�นกล�าสำนักงานบัญช�” 
 และบ�มเพาะสู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ
• สร�างเคร�อข�ายความร�วมมือด�านพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบว�ชาช�พบัญช� 
 เพิ่มพูนองค�ความรู� ก�าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญช�สากล

สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจไทย
• กำกับดูแลธุรกิจไทยและธุรกิจต�างด�าวในประเทศไทยให�ปฏิบัติตามกฎหมาย
 และมาตรฐานบัญช�
• ผลักดัน 1 จังหวัด 1 บร�ษัทธรรมาภิบาลดีเด�น เป�น “ต�นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ”

 ASEAN Fast Track Lane เพิ่มประสิทธ�ภาพ
 การให�บร�การทางด�วนธุรกิจอาเซ�ยน
 • สร�างสิ่งอำนวยความสะดวกแก�นักธุรกิจ
  ในการประกอบธุรกิจในตลาดอาเซ�ยนอย�างมืออาช�พ 
 • สร�างช�องทางพิเศษของนักธุรกิจหร�อนักลงทุนสัญชาติอาเซ�ยน
 • เข�าถึงข�อมูลอาเซ�ยนได�ง�าย รวดเร็ว และเช�่อมโยงข�อมูลพื้นฐานสำคัญ
  ทางการค�าและการลงทุนระหว�างประเทศสมาช�กอาเซ�ยน พัฒนาต�อยอดเป�น “คลังข�อมูลอาเซ�ยน”

ผลักดันนวัตกรรมบร�การภาครัฐ สร�างเคร�อข�ายพันธมิตร บร�การแบบประชาชนเป�นศูนย�กลาง

 e - Registration บร�การจดทะเบียนนิติบุคคล
 ผ�านทางอิเล็กทรอนิกส�
 • ยกระดับบร�การภาครัฐแบบไร�กระดาษ (Paperless System)
 • ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต�อเจ�าหน�าที่ 
  สร�างความโปร�งใสในการให�บร�การ
 • ขับเคลื่อนประเทศไทยเป�นประเทศที่ง�ายต�อการเร�่มต�นธุรกิจ

บูรณาการเคร�อข�าย สร�างความโปร�งใส
ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ยึดหลักธรรมาภิบาล
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Driving Business Networking, Empowering and Strengthening Thai Services 
Sectors under AFAS

Elevating Corporate Governance, Transparency and 
Trustworthiness as a Strong Foundation for Sustainable 
Growth of Thai Businesses

Enhancing Potential of Trade Associations
• Elevating roles of trade associations towards greater ability 
 to represent business groups with stronger bargaining powers
• Linking networks of trade associations both domestically and 
 across ASEAN countries in the interest of expanding trade 
 opportunities

Raising Potential of Thai Businesses towards Readiness 
for International Competition
• Accelerating the elevation of Thai service businesses under AFAS 
 towards quality standards
• Reducing costs of SMEs through good-quality business administration, 
 low-interest capital resources and cheap labours

Expanding Business Channels through e-Commerce
• Developing New Wave e-Commerce towards 
 “Thai e-Commerce Model”
• Establishing the “DBD e-Commerce Start-Up” Centre 
 at www.dbdmart.com as a centre for learning and 
 starting Thai e-Commerce business
• Elevating e-Commerce business towards international quality 
 standards

Developing Thai Accounting Firms
• Creating  “Maled Pun Accountants” ,  elevating Thai accounting  offices  
 towards  the so-called “Ton Kla for Quality Accounting Offices” 
 and incubating them towards the quality standard
• Building networks of co-operation on the development of accountants’ 
 potential and enhancement of knowledge responsive to changes in 
 international accounting standards

    Creating Corporate Governance amongst Thai Businesses
 • Regulating both Thai and foreign businesses in Thailand to ensure 
  their compliance with the law and accounting standards
 •  Driving the “One Province – One Corporate Governance Company” 
  towards the “DBD Corporate Governance Model”

 e–Filing: Electronic Submission of Financial Statements
 • Offering, as an alternative channel, electronic submission of 
  financial statements; reduction of bureaucratic process
 • Becoming an e-Filing Single Point for submission 
  of financial statements
 • Building “Financial Statement Database” 
  with linkage to other relevant agencies 
  in the interest of accurate, speedy and uniform 
  dissemination of information

Innovative, Collaborate and Citizen-Centric Services

 ASEAN Fast Track Lane: Enhancement of Efficiency 
 for ASEAN Traders 
 • Creating facilities for business operators to run business professionally 
  in the ASEAN market
 • Creating a fast track lane specifically for business operators or investors of ASEAN nationalities
 • Putting in place easy and fast access to ASEAN information; developing an “ASEAN Database” 
  by linking fundamental information related to trade and investment activities amongst ASEAN countries.

 e–Registration: Electronic Registration of Legal-Entity 
 Incorporation
 • Elevating services towards a paperless system
 • Reduction of bureaucratic process and time; greater transparency 
  in providing services
 • Driving Thailand towards a status of an “Ease of Doing Business” country

th

Network Integration, 
Transparency and Good Governance
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สร้างลานกีฬา เพื่อชุมชน
ณ ชุมชนวัดน้อยนอก 
ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี
Building Sports Court 
for Wat Noi-Nok Community 
Tambon Bangkrasor, Amphoe 
Muang, Nonthaburi Province

อิ่มท้อง น้องยิ้ม DBD อิ่มใจ
ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 

อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

“Full Stomach – Full Smiles – 
Happy DBD” Event at Chachoengsao 

Panyanukool School, Amphoe Banpho, 

Chachoengsao Province

สร้าง พลังแห่งการพัฒนา สร้าง สังคมไทยให้เข้มแข็ง
DBD Sharing : Building Developmental Forces and Strength of Thai Society 

สร้าง ชุมชนเข้มแข็ง / Building Community Strength

สร้าง เยาวชน คนเก่ง / Building the Talented Youth

สมทบทุนสร้างที่พักอาศัย
ผู้ด้อยโอกาส
ณ อ�าเภอเมือง อ�าเภอปะทิว และ
อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Donating Money for Funding 

ปันใจ ให้สุข ผู้พิการทางการได้ยิน
ณ โรงเรียนโสตศึกษา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี
Offering Happiness to Persons 
with Hearing Disabilities

ร่วมสร้าง

the Construction of Residences for Underprivileged Persons at Amphoe Muang, Amphoe Patiew and  
Amphoe Langsuan, Chumporn Province

at Audiology School, Amphoe Muang, Udon Thani Province
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มอบแสงสว่างสู่ดวงตา 
ณ มู ลนิ ธิ เ พื่ อ คนตาบอดแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
“Light towards Eyes” Event
at the Foundation for the Blind in 
Thailand under the Royal Patronage 
of H.M. the Queen

ปลูกต้นกล้วย ช่วยเหลือน้องช้าง
ณ ศูนย์คชศึกษา อ�าเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์
“Growing Banana Trees for 
Helping Elephants” Event
at the Elephant Study Centre, 
Amphoe Thatum, Surin Province

ปลูกป่า- ปล่อยปลามหากุศล
ณ บริเวณพรุล�าเพ็ง อ�าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง
“Forest Growing-Releasing 
Fishes” Event at Pru Lam Peng, 
Amphoe Nayong, Trang Province

สร้าง สมดุลสิ่งแวดล้อม / Building Environmental Balance

เปิดโลกทัศน์ด้วยการอ่าน 
ณ โรงเรียนวัดแคนอก ต�าบล
บางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี
“Broadening Visions through 
Reading” Event 

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ�าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี
“Cattle Life-Redemption” Event
at Wat Mahathat Worrawiharn, 
Amphoe Muang, Ratchaburi 
Province

at Wat Kae-Nok School, Tambon Bangkrasor, Amphoe Muang, Nonthaburi Province
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

  (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   97,063,440.89 
  ลูกหนี้ระยะสั้น  101,500.00 
  รายได้ค้างรับ  178,559.25
  วัสดุคงเหลือ  4,093,320.08 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  101,436,820.22

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  ลูกหนี้ระยะยาว   1,931,185.25 
  เงินลงทุนระยะยาว   10,000,000.00 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)    243,367,873.11 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)    70,735,698.57 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  326,034,756.93 

รวมสินทรัพย์   427,471,577.15

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน 
  เจ้าหนี้ระยะสั้น   4,685,859.86 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   1,603,886.27 
  รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง   7,740,354.60 
  เงินรับฝากระยะสั้น  2,196,761.10 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   5,632,347.16 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  21,859,208.99 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  
  เงินรับฝากระยะยาว  10,000,000.00 
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  1,568,440.31 
   เงินทดรองราชการรับจากคลัง  4,420,000.00  
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   1,931,185.25 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  17,919,625.56

 รวมหนี้สิน   39,778,834.55 

สินทรัพย์สุทธิ  387,692,742.60 

สินทรัพย์สุทธิ  
  ทุน   121,938,384.32 
  รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   265,754,358.28 

  รวมสินทรัพย์สุทธิ   387,692,742.60 
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The Department of Business Development As of 30th September 2013

Financial Statement

Assets

 Current Assets
  Cash and cash equivalents   97,063,440.89 
  Short-term receivables  101,500.00 
  Accrued income  178,559.25 
  Inventories  4,093,320.08 
  Total Current Assets  101,436,820.22

 Non-Current Assets
  Long-term receivables    1,931,185.25  
  Long-term Investment   10,000,000.00 
  Property, plants and equipment (Net)    243,367,873.11 
  Intangible assets (Net)   70,735,698.57 

  Total Non-Current Assets    326,034,756.93 

Total Assets     427,471,577.15

Liabilities

 Current Liabilities 
  Short-term accounts payable  4,685,859.86 
  Accrued expenses    1,603,886.27 
  State revenues payable to the Treasury   7,740,354.60 
  Short-term deposit payable   2,196,761.10 
  Other current liabilities   5,632,347.16 

  Total Current Liabilities   21,859,208.99 

 Non-Current Liabilities  
  Long-term deposits  10,000,000.00
  Long-term revenues pending revenue recognition    1,568,440.31 
  Advance payment from the Treasury   4,420,000.00 
  Other non-current assets   1,931,185.25 

  Total Non-Current Assets    17,919,625.56 

 Total Liabilities    39,778,834.55 

Net Assets   387,692,742.60 

Net Assets  
  Capital   121,938,384.32 
  Revunues over (below) accumulated expenses   265,754,358.28 

  Total Net Assets   387,692,742.60 

  (Unit: Baht)
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รายได้จากการดำาเนินงาน 

 รายได้จากรัฐบาล :  
  รายได้จากงบประมาณ  721,429,160.78 

  รวมรายได้จากรัฐบาล   721,429,160.78 

 รายได้จากแหล่งอื่น   
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   128,533,551.30 
  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค   1,005,091.12 
  รายได้อื่น   - 
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น   129,538,642.42 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน   850,967,803.20 
  
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร   318,966,488.44 
  ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  103,888,366.66 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   22,891,362.26 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   11,945,368.52 
  ค่าวัสดุและใช้สอย   283,043,132.19 
  ค่าสาธารณูปโภค   26,448,762.49 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  79,930,938.94 
  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน  109,780.98
  ค่าใช้จ่ายอื่น  - 

  รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน   847,224,200.48 

รายได้ สูง กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  3,743,602.72

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการดำาเนินงาน 

  ค่าจ�าหน่ายครุภัณฑ์ส�านักงาน  33,688.29 
  ค่าจ�าหน่าย - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  1.00 
  ค่าจ�าหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  15.00 
  บัญชีค่าจ�าหน่าย - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด   10.00 

  รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน  33,714.29 

รายได้ สูง กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ   3,709,888.43

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

  (หน่วย:บาท)
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Operating Revenues 

 Revenues from Government Appropriation :  
  Budget revenues  721,429,160.78  

  Total revenue from Government Appropriation    721,429,160.78

 Revenues from other sources   
  Revenues from supplies of goods and services     128,533,551.30 
  Revenues from grants and donations   1,005,091.12  
  Other revenues  - 
     Total revenues from other sources    129,538,642.42 

Total Operating Revenues    850,967,803.20 
  
Operating Expenses  

  Personnel expenses   318,966,488.44 
  Gratuities and pensions   103,888,366.66 
  Training expenses    22,891,362.26 
  Travel expenses   11,945,368.52 
  Office supplies and overheads   283,043,132.19 
  Utilities expenses   26,448,762.49 
  Depreciation and amortisation  79,930,938.94  
  Subsidies for investment  109,780.98 
  Other expenses    -

  Total Operating Expenses     847,224,200.48 

Revenues over Operating Expsenses   3,743,602.72

Non-Operating Expenses  

  Equipment Amortisation   33,688.29 
  Vehicles and transportation equipment amortisation   1.00 
  Computers and computer accessories amortisation   15.00  
  Amortisation - Non-itemised equipment    10.00 

  Total Non-operating  Expenses   33,714.29 

Revenues over expenses on normal activities   3,709,888.43

The Department of Business Development As of 30th September 2013

Revenue and Expense Statement

  (Unit: Baht)
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ซึง่เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้เพือ่รองรบัสทิธขิองประชาชนทีจ่ะรบัรูข้้อมูลข่าวสารต่างๆ เกีย่วกบัการด�าเนนิการของรฐั 
โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐ 
เพือ่ให้การบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อนัจะท�าให้การด�าเนนิการของรฐัมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. นำาข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและ 
วิธีการด�าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง  
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่งต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก�าหนด

  2. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบาย 
หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิง  
ในราชกิจจานุเบกษาแต่มิได้น�ารายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากได้มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตามจ�านวน
พอสมควรแล้ว สัญญาสัมปทานหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�าบริการสาธารณะ (ปัจจุบันกรมยังไม่มี
ข้อมูลในลักษณะนี้) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูล
ขา่วสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการก�าหนด เชน่ ประกาศ ประกวดราคาและสอบราคาทีห่วัหนา้  
ส่วนราชการลงนามแล้ว และสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน ซ่ึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 
มกีารจดัท�าดรรชนไีว ้เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ใจและสามารถคน้ควา้ไดเ้อง ทัง้นีป้ระชาชนสามารถตรวจดขูอ้มลูขา่วสารไดท้ี่

 •  ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ชัน้ 11 โทรศพัท์ 0 2547 5046 (ในวนัและเวลาราชการ)
 • เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

  3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(ตุลาคม 2555 − กันยายน 2556) มีผู้ใช้บริการจ�านวน 599,199 ราย โดยมีการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 (1)  ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง 414,704  ราย
   (ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส�านักต่างๆ)
 (2)  ทางโทรศัพท์ 149,958  ราย
 (3) ทางเว็บไซต์ 31,529  ราย
 (4)  ทางอีเมล์ 1,532  ราย
 (5)  อื่นๆ เช่น กระดานข่าวหรือจุดติดต่อสอบถาม  1,476  ราย
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WORK OPERATION IN COMPLIANCE WITH 
THE OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540 (1997), FINANCIAL YEAR 2013

The Department of Business Development has full awareness of the particular importance of the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997), which is legislation specially enacted for recognizing the citizens’ right to 
access to information related to the operation of State affairs and allowing members of the public to express 
opinions on, and  participate in the administration of State affairs and scrutinize the exercise of State powers, 
with a view to ensuring transparency, accountability and greater efficiency of public administration.  In 2013, 
the Department of Business Development has undertaken activities in compliance with the law on official 
information, as follows. 

 1. Publication of Official Information in the Government Gazette. The Department has caused 
to be published in the Government Gazette official information as required by section 7 of the Official Information 
Act, B.E. 2540 (1997), namely, information related to the Department’s structures as well as organizational 
operation, a summary of its significant authorities, duties and operational methods, its contacting address 
for making a request for information and advice, and the Department’s laws, bye-laws, rules, regulations, 
notifications and orders and other information determined by the Official Information Board.

 2. Making Available Official Information for Public Inspection. The Department has made 
available, for public inspection, official information as required by section 9 of the Official Information Act, 
B.E. 2540 (1997), namely, results of considerations or decisions having direct effects on private individuals, 
policies or interpretations not required to be published in the Government Gazette, work-plans, projects and 
an annual expenditure estimate budget, manuals or orders relating to work procedures of State officials 
which affect rights and duties of private individuals, information not published in the Government Gazette but 
sufficiently disseminated and referred to in the Government Gazette, concession contracts, or joint venture 
agreements with private individuals for the provision of public services (notably, to date, the Department has 
had to such information), resolutions of the Council of Ministers or of such Boards, Tribunals, Commissions 
or Committees as established by law or by a resolution of the Council of Ministers and such other information 
as determined by the Official Information Board such as bidding / tendering by chief of the Government  
agency and results of monthly procurement. All such information has been well arranged with indexes for 
ease of public understanding and consultation at:

 • the Department’s Official Information Centre, set up on Floor 11th of the Department and can  
   reach by telephone at 0 2547 5046 (during working days and office hours); and

 • the Department’s website at www.dbd.go.th under the menu “Information Centre”

 3. Statistics of Public Use of the Department’s Official Information Services. During  
the Financial Year 2013 (October 2012 − September 2013), the Department of Business Development’s official 
information services were approached by 599,199 users, through the following channels:

 (1)   Walk-in Requests: 414,704  users
  (at the Official Information Centre or other offices of the Department)
 (2)   Requests via Telephone: 149,958  users
 (3)   Website Consultation: 31,529  users
 (4)   Requests via e-mail: 1,532  users
 (5)   Other channels such as bulletin boards and enquiry points:   1,476 users
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 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารธนาลงกรณ์	ทาวเวอร์	ชั้น	14	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางบำาหรุ	
 เขต 1 (ปิ่นเกล้�)	 เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
	 	 โทร.	0	2446	8160,	65	โทรสาร	0	2446	8191

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารเลขที่	78/13	ถนนพระราม	6	(สี่แยกประดิพัทธ์)	เขตพญาไท
 เขต 2 (พหลโยธิน)	 กรุงเทพฯ	10400
	 	 โทร.	0	2618	3340-41,45	โทรสาร	0	2618	3343-4

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี	2)	ชั้น	3	ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง
 เขต 3 (รัชด�ภิเษก)	 กรุงเทพฯ	10310
	 	 โทร.	0	2276	7259-64	โทรสาร	0	2276	7263

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารวรวิทย์	ชั้น	G	เลขที่	222	ถนนสุรวงศ์	แขวงสี่พระยา
 เขต 4 (สุรวงศ์) 	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 	 โทร.	0	2266	5852-3		โทรสาร	0	2234	2951-3

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์	ชั้น	4	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา    
 เขต 5 (บ�งน�)	 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
	 	 โทร.	0	2348	3803-5	โทรสาร	0	2348	3806

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา 
 เขต 6 (ศูนย์ร�ชก�รฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
	 	 โทร.	0	2143	7321-2	โทรสาร	0	2143	7924

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 76 จังหวัด  สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 4 ส�ข� (แม่สอด	หัวหิน	เมืองพัทยา	และเกาะสมุย)

สถานที่ติดต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำ บลบางกระสอ อำ เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร 0 2528 7600 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
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 Business Development Office in 76 Provinces  4 Branches of Business Development Office	(Maesod,	Hua	Hin,	Pattaya	City	and	Koh	Samui)

 Business Development Office	 Thanalongkorn	Tower,	Floor	14	Boromarajonani	Road,
 Region 1 (Pin Klao)	 Khwaeng	Bangbamru,	Khet	Bangplad,	Bangkok	10700
	 	 Tel:	0	2446	8160,	65	Fax:	0	2446	8191

 Business Development Office	 78/13	Rama	VI	(Padiphat	Intersection)
 Region 2 (Phaholyothin)	 Khet	Phayathai,	Bangkok	10400
	 	 Tel:	0	2618	3340-41,45	Fax:	0	2618	3343-4

 Business Development Office	 Preecha	Complex	Building	(C	2),	Floor	3	Ratchadaphisek	Road,
 Region 3 (Ratchadaphisek)	 Khet	Huai	Khwang,	Bangkok	10310	
	 	 Tel:	0	2276	7259-64	Fax:	0	2276	7263

 Business Development Office	 Voravit	Building,	Floor	G,	No.	222,	Surawong	Road,
 Region 4 (Surawong)	 Khwaeng	Sipraya,	Khet	Bangrak,	Bangkok	10500
	 	 Tel:	0	2266	5852-3	Fax:	0	2234	2951-3

 Business Development Office	 Ample	Tower,	Floor	3	Bangna-trad	Road,	Khwaeng	Bangna,
 Region 5 (Bangna)	 Khet	Bangna,	Bangkok	10260
	 	 Tel:	0	2348	3803-5	Fax:	0	2348	3806

 Business Development Office	 RatthaPrasasanabhakiti	building,	The	Government	Complex,	
 Region 6 (The Government Complex)	 Chaeng	wattana	Road,	Khet	Lak-si,	Bangkok	10210
	 	 Tel:	0	2143	7321-2	Fax:	0	2143	7924 

 

Contacting Addresses
Department of Business Development

44/100 Nonthaburi 1 Road, Tambon Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000;
Tel:0 2528 7600 Hotline : 1570; Website: www.dbd.go.th
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44/100 Nonthaburi 1 Road, Tambon Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000;
Tel:0 2528 7600 Hotline : 1570; Website: www.dbd.go.th
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