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น โยบาย เศรษฐกิ จ ของรั ฐบ าล ให้ คว ามสำ าคัญกั บการ เสริ มสร้ า ง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเ ข้มแข็ง ใ ห้ธุรกิจในประ เทศ 
สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ดี ช่วยเก้ือหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
ควบคู่ไปกับการผลักดันและสร้างความเข้มแข็งของการส่งออก เพื่อรุกและขยายตลาด 
ไปยังตลาดท่ีมีศักยภาพ ซึ่งการสร้างให้เกิดสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
มีความจำาเป็นท่ีส่วนราชการและภาคเอกชนต้องปรับบทบาทให้สามารถรองรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการลงทุน จากทั้งภายในและต่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานสำาคัญท่ีมีบทบาทหน้าท่ีดำาเนินงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
ให้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจให้มีมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้ และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้น  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมีบทบาทสำาคัญในการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกทางการค้า 
ผ่านนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้บริการประชาชนและธุรกิจ 

The Government’s economic policy attaches particular importance to the  
enhancement of competitiveness and strengths of businesses in the country and 
the building up of environments facilitating good economic growth together with  
the promotion and the strengthening of export with a view to penetration and  
expansion into potential markets. Apparently, in order to put forth trade 
equilibrium on the part of Thailand, our public and private sectors need to  
make appropriate adaptation of their roles to the extent of becoming  
ready for handling changes in trade and investment at both domestic and 
international levels.

The Department of Business Development is an important Government  
agency bound to discharge official duties to the achievement of the  
Ministry of Commerce’s goals in relation to the development of economy  
and trade of Thailand. In this connection, the Department strives to develop  
Thai entrepreneurs and businesses towards internationally acceptable  
standards and competitiveness, which will indeed contribute to their readiness  
for the ASEAN Economic Community (AEC) integration. In addition,  
the Department of Business Development plays an important role 
in putting forth trade facilitation through modern, expeditious and 

นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Mr. Boonsong  Teriyapirom
Minister of Commerce
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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Minister of Commerce

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังมีบทบาทในการกำากับดูแล 
ธุรกิจภายใต้กฎหมายสำาคัญ 9 ฉบับ เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล 
ธุ รกิ จ ไ ทย  สร้ า งความ น่ า เ ชื่ อถื อ แล ะความมั่ นคง 
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้ทำาหน้าที่ในฐานะฟันเฟืองสำาคัญของกระทรวงพาณิชย์ 
และรัฐบาลในการสอดประสานนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
ให้สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี 

จากสภาวการณ์ที่ ทุ กปร ะ เ ทศทั่ ว โลกรวม ท้ัง 
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากพลวัตร 
และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ การดำาเนนิงานตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความสมดุลของการค้าทั้งในและ 
ตา่งประเทศ จะเปน็ปจัจยัสำาคญัทีต่อ้งไดร้บัการรว่มแรงรว่มใจ 
ของหนว่ยงานพนัธมติรจากภาครฐัและเอกชน ทีม่คีวามตัง้มัน่ 

ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดข้ึนไปด้วยกัน  
ผมมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงกำาลังสำาคัญ ทำาให้ระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน 
และมีเสถียรภาพต่อไป ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็น 
หนว่ยงานหลกัทีม่คีวามสำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย 
อย่างชัดเจน

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าสู่ปีที่ 90  
ในวันที่ 16 มกราคม 2556 นี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้ท่านอธิบดี ผู้บริหาร และ 
เจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสบ 
แตค่วามสขุความเจรญิ มสีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง มกีำาลงักาย 
และกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต เป็นกำาลังสำาคัญในการปฏิบัติ 
ภารกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติตลอดไป

prompt innovations well enabling the Department’s  
efficient delivery of public services to general 
members of the public as well as business persons. 
Further, the Department assumes an essential role 
in regulating business operation under 9 important 
pieces of legislation with a view to boosting corporate 
governance and trustworthiness on the part of Thai 
enterprises as well as maintaining national economic 
security. Apparently, the Department of Business 
Development, as a crucial mechanism of the Ministry 
of Commerce and the Government of Thailand, has 
successfully performed its official functions in the 
implementation of the assigned policies.

Amidst dynamic challenges and economic 
change faced by all countries around the world including 
Thailand, the implementation of the Government’s 
policies aimed at establishing trade equilibrium both 

domestically and internationally ostensibly entails 
cooperation from allied bodies in both public and 
private sectors. With such collaborative determination, 
all obstacles and challenges can be overcome. 
I trust that all these will be an important driving force 
leading to secure, sustainable and stable economic 
prosperity of our nation. Undoubtedly, the Department 
of Business Development always serves as a key agency  
with vibrant roles in steering Thai businesses.

On the auspicious occasion of the 90th anniversary 
of the Department of Business Development’s  
inauguration, which falls on 16th January 2013,  
may all Holy Powers bring happiness, prosperity, 
physical well-being and a strong mind to the 
Department’s Director-General, executives and all 
officials, so as to be able to perform official duties and 
serve our nation evermore.
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จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคเอกชนต้องปรับตัวให้เข้มแข็ง 
และเตรียมพร้อมก้าวสู่การค้าเสรี ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำาหน้าที่ 
เป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสในการขยาย
การค้าการลงทุนของประเทศ

บทบาทภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานให้บริการ 
ภาครัฐระดับชั้นนำาของประ เทศ ซึ่ ง ได้นำ าระบบเทคโนโลยีมาใ ช้ เ พ่ือยกระดับ 
การใหบ้รกิารประชาชน รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยในการดำาเนนิงานรว่มกบัภาคเอกชน  
และสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลตุามเปา้หมายในการเสรมิสรา้งขดีความสามารถ 

Rapid economic and social changes, in particular, the imminent integration 
into the ASEAN Economic Community (AEC) ostensibly necessitate prompt 
adaptation on the part of the private sector in order to achieve strengths and 
readiness for free trade. At the same time, State agencies need to play facilitating 
roles in support of the private sector, with a view to establishing economic 
security and expanding opportunities for trade and investment of the country.

The Department of Business Development assumes vigorous roles and 
missions and is indeed recognised as the country’s first-rate agency most 
successfully developing its delivery of public services with the assistance of 
high technology and establishing networks with the private sector as well as  
educational institutions to achieve the determined goals in relation  

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Mr. Nattawut Saikuar
Deputy Minister of Commerce
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce

ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อยกระดับ 
ธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก 
ให้ธุรกิจนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการประกอบธุรกิจ 
นับว่าเป็นพันธกิจที่สร้างอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจและ 
ภาคสังคมอย่างแท้จริง

ภายใต้ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการก้าวเข้าสู่ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 2 ปี ข้างหน้า ถือว่า 
เป็นก้าวต่อไปท่ีสำาคัญของประเทศไทย จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ซ่ึงเป็น
ภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ ให้มีความก้าวหน้าและ 
ย่ังยืนตลอดไป 

ในโอกาสอนัเปน็มงคล 16 มกราคม 2556 กรมพฒันา 
ธุรกิจการค้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ผมขออำานาจคุณพระรัตนตรัย  
โปรดดลบันดาลให้ท่านอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน ประสบแต่ความสุข 
สวัสดี เชื่อมั่นในคุณความดีและมีกำาลังใจในการยึดมั่น 
ในผลประโยชน์ของประเทศ และความถูกต้องเป็นธรรมตลอดไป

to the strengthening of competitiveness for SMEs,  
the elevation of Thai businesses towards international 
standards and the promotion of corporate governance 
in the operation of business. All these missions actually 
contribute to a good future for national economy  
as well as civil society.

The economic challenges and regional integration 
into the ASEAN Economic Community in 2 years to come 
obviously constitute Thailand’s markedly important step 
forward. It is therefore hoped that the Department of 
Business Development will always serve as a leading 
agency in putting forth sustainable growth in economy 

and trade of Thailand, which is indeed a key mission of 
the Ministry of Commerce.

On the most auspicious occasion, on 16th  January 
2013, of the 90th anniversary of the Department of  
Business Development’s inauguration, may the Buddhist 
Virtue bring happiness to Director-General, executives, 
civil servants as well as officials of the Department of 
Business Development. May all of you remain guided  
by righteousness and be bestowed with high spirits 
so as to be able to perform official duties for the benefit of  
the country as a whole along the line of decency and 
fairness everlastingly.
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ปี 2556 เป็นปีที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจาก 
เป็นปีที่ ดำ า เนินการมาครบ 90 ปี  จากจุด เริ่ มต้นขององค์กร ท่ี มีภารกิจ 
รับจดทะเบียนธุรกิจ สู่การเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจสำาคัญอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจไทย  
ทั้งด้านการอำานวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  
ตลอดจนการกำากับดูแลให้ธุรกิจไทยปฏิบัติตามกฎหมาย

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยได้รับความสะดวกในการเริ่มต้น 
ธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ 
จากการสำารวจของธนาคารโลก นอกจากนี้ยังได้ ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทย 

The year 2013 marks the significant development of the Department of 
Business Development in that the Department has been in operation for 90 years 
since its initial life as a governmental agency in charge of business registration. 
From such inception, the Department has indeed moved forwards into becoming 
an agency assuming missions of significant importance to the business sector of 
Thailand in terms of facilitating business establishment, promoting and developing 
businesses and ensuring, through its regulation and supervision, that business 
operation in Thailand shall comply with statutory requirements.

With a passage of such a long period, the efficient discharge of official 
functions of the Department of Business Development has highly gained public 
recognition. Businesses in Thailand have benefited facilities and convenience 
offered by the Department in starting their businesses. In effect, the Department 
has played an important role in turning Thailand into a country with ‘Ease of 

นางวัชรี  วิมุกตายน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Mrs. Vatchari  Vimooktayon
Permanent Secretary

of the Ministry of Commerce
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

ให้มีมาตรฐานสากล มีความสามารถในการแข่ง ขัน 
กับธุรกิจต่างชาติ ในยุคท่ีประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่ 
ระบบการค้าและการลงทุนที่มีการรวมตัวของประเทศ 
ในภมูภิาคอาเซยีน บทบาทภารกจิของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
จึงมีความสำาคัญอย่างมากที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ 
ธุรกิจไทยในระยะยาว 

ความสำาเร็จเหล่านี้ พิสูจน์ให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์  
ความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 
ทุกคนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าที่ ปฏิบัติภารกิจ 

เพือ่ประเทศชาตเิปน็สำาคญั และสรา้งวฒันธรรมการปฏบิตังิาน 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่เป็น  
“มืออาชีพด้านบริการ” อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้  ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายัง 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกคนของกรมพัฒนา 
ธุ รกิ จการค้ า  ขอ ให้มี ความมุ่ งมั่ น  ทำ า งานร่ วมกัน 
ด้วยความสามัคคี และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดไป

Doing Business, as reflected in a survey conducted by 
the World Bank. In addition, the Department has been 
assiduous in promoting and developing Thai businesses 
towards international standards and ability to compete 
with foreign businesses, in particular, at times of 
Thailand’s embarkation upon ASEAN integration of trade 
and investment. As such, the Department’s roles and 
missions are absolutely vital to long-term sustainability 
of Thai businesses.

The success thus far achieved by the Department 
of Business Development is the apparent proof of visions, 
determination and commitment of the Department’s 
executives, civil servants and officials, who have 

unfailingly performed duties for the benefit of the nation 
as a whole and jointly established the productive 
working culture of the Department to the extent of 
becoming a really “professional agency in public 
services”.

On this most auspicious occasion, I should 
like to extend my best and warmest regards to 
all executives, civil servants and officials of the 
Department of Business Development. I wish that all 
of you would continue your determination, work 
together in harmony and maintain your willpower  
in the discharge of official duties for the benefit of the 
nation and the Thai people everlastingly.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันนี้  ได้ก่อร่างสร้างฐานอันมั่นคงมาจาก 
กรมทะเบียนการค้าในอดีต ซึ่งถึงวันนี้มีอายุยาวนาน 90 ปีเต็มแล้ว โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อบริการธุรกิจการค้าและประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งด้านการอำานวยความสะดวก 
เพื่อให้เกิดธุรกิจได้ โดยง่าย การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถ 
แข่งขันได้ การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง 
ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เป็น  
“ต้นสายปลายทางธุรกิจไทย” อย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เคยหยุดนิ่ง ได้พยายาม 
พัฒนาปรับปรุงองค์กรและบทบาทภาระหน้าที่เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มืออาชีพ 
ด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย” ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา  
กรมได้ประสบความสำาเร็จในการสร้างนวัตกรรมบริการภาครัฐในอีกมิติหน่ึง คือ  
การบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร หรือ  
e-Certificate ซึ่งนับเป็นหน่วยงานแรกท่ีสามารถออกสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยการนำาเทคโนโลยี “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์” หรือ Digital Signature มาใช้ 
เพื่อให้บริการ ทำาให้สามารถขอรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านสาขา 
ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง คือ กรุงไทย กรุงเทพ และออมสิน กว่า 2,189 สาขา  
แทนการเดินทางมาติดต่อราชการท่ีศูนย์บริการของกรม และในอนาคตอันใกล้น้ี  
จะมีการเพิ่มช่องทางให้บริการมากข้ึนอีก 3 ธนาคาร คือ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์  

นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Mr. Banyong  Limprayoonwong
Director-General of the Department  

of Business Development

The Department of Business Development today has indeed succeeded 
the original operation of the former Department of Business Registration and 
has, since such transformation, been in operation for 90 years. The Department 
has delivered, for business persons as well as general members of the public, 
full-scale public services, which include the facilitation of an easy start of 
business, the promotion of strengths and competitiveness of enterprises and 
the establishment of corporate governance so as to serve individual and social 
benefits as well as the benefit of the nation as a whole. As such, this Department 
genuinely functions as Thailand’s “Fully-Integrated Business” agency.

Over the years, the Department has never ceased its developmental  
endeavours. The Department has attempted to undertake development of its 
organisational structure, roles and missions so as to materialise its visions “Serving 
as Professionals, Building of Corporate Governance and Establishing Quality 
Standards for Thai Businesses”. In 2012, the Department had grand success in  
launching its public service innovation – the “e-Certificate” service enabling 
electronic issuance of corporate certificates via commercial banks. As a matter 
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และธนชาต ซึ่งมีสาขารวมกัน กว่า 5,600 สาขาท่ัวประเทศ  
และยังอาจขยายเพ่ิมเติมไปยังหน่วยงานอ่ืนด้วย เช่น องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำาบล

สำาหรับในปี 2556 นี้  ได ้ริ เริ่มโครงการสำาคัญ 
เพื่อให้บริการรับงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า e-Filing ซึ่งจะสามารถ 
อำ านวยความสะดวก ในการยื่ นงบการ เงิ นปร ะจำ าป  ี
ของนิติบุคคล ที่มีอยู ่ ในป ัจจุบันกว ่า 530,000 ราย  
ซึ่งนอกจากจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มาติดต่อราชการแล้ว ข้อมูลงบการเงินดังกล่าวที่ถูกจัดเก็บ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ัน จะสามารถเชื่อมโยงส่งต่อ 
ให้หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องนำาไปใช้ประโยชน์ได้อกีทางหนึง่  
โดยนิติบุคคลอาจไม่จำาเป็นต้องเดินทางไปยื่นงบการเงิน 
กับหน่วยงานอื่นเป็นการซำ้าซ้อนอีก

นอกจากนั้น เพื่อรองรับการครบรอบ 9 ทศวรรษ 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับ
การทำางานสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ี ก้าวหน้า ก้าวน�า  

ก้าวล�า้ ก้าวไกล เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิไทย น�า AEC โดยกำาหนด 
แนวทางดังนี้

ก้าวหน้า : องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำาระบบ IT  
ที่ทันสมัยมาใช้ ในการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร  
งบประมาณ และการให้บริการต่างๆ 

ก้าวน�า : นวัตกรรมบริการภาครัฐ โดยพลิกโฉม
การให้บริการด้านต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  
เน้นความง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัด รวมทั้งการสร้าง 
คลังข้อมูลอาเซียน และ ASEAN Fast Track Lane  
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจอาเซียน

ก้าวล�า้ : ธรรมาภบิาลธรุกจิไทย เพือ่ยกระดบัธรุกจิไทย 
ให้เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ รวมทัง้การเร่งยกระดบัสำานกังานบญัชขีองไทย
สู ่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับต้นกล้าสำานักงานบัญชี  
และระดับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

of fact, the Department emerges as the first State agency  
capable of electronic issuance of official documents, 
with the application of the digital signature technology.  
In this connection, certificates involving legal entities may 
be obtained at over 2,189 branches of 3 commercial 
banks, namely, Krung Thai Bank, Bangkok Bank and 
Government Savings Bank with no need to make 
personal visits to the Department’s service centres.  
In effect, in the near future, this e-Certificate service will 
be enhanced to cover 3 additional banks, viz, Kasikorn 
Bank, Siam Commercial Bank and Thanachart Bank, with 
the total of over 5,600 branches all over the country, 
and may be extended to other public bodies such as 
Provincial Administrative Organisations and Subdistrict 
Administrative Organisations as well.

In 2013, the Department initiates an important 
project known as the “e-Filing” service which makes 
it possible to receive the filing of financial statements 
through an electronic mean, thereby offering over 
530,000 legal entities which are currently in existence 
tremendous convenience in their annual submission 
of the required documents. Apart from the apparent 
advantages in terms of saving time and costs incurred 
in physical contacts with the Department, the e-Filing 
service is also commendable in that the financial data 
electronically retained are systematically linked and 
capable of further transmission to State agencies 
concerned without need of duplicate filing of identical 
documents with other agencies.
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ก้าวไกล : ธุรกิจไทย น�า AEC โดยสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจบริการไทย 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS) การสร้างเครือข่าย 
การรวมกลุ่มธุรกิจไทย และสร้างต้นแบบ e-Commerce ไทย เพ่ือยกระดับสู่เกณฑ์
มาตรฐานสากล (World Trustmark Alliance)

ขณะเดียวกันก็ได้ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรของกรมทุกระดับ 
ควบคู่กันไปด้วย ภายใต้ค่านิยม Smart DBD คือ มีจิตมุ่งบริการ (S-Service Mind)  
ก้าวล้ำานำาสมัย (M-Modern) ปราดเปรียวว่องไว (A-Active) เชื่อถือไว้วางใจ  
(R-Reliable) และโปร่งใส ตรวจสอบได้ (T-Transparent) 

Further, to mark the 9 decades of the Department’s operation,  
our Department now intends, as its goal, to turn itself into a State agency noted  
for “Going Advanced”, “Going Ahead”, “Going Greater” and “Going Afar”, 
so as to be able to steer Thai economy and play a leading role in the AEC.  
Directions for each component are set below.

Going Advanced : Becoming an electronically operated agency, 
through the application of modern IT in the organisational administration,  
the management of personnel and budgets and the delivery of public services.

Going Ahead : Putting in place service innovations whereby the delivery 
of services is to be based upon modern electronic methods offering ease, 
expediency, swiftness and cost reduction, and establishing ASEAN databases 
as well as setting up the ASEAN Fast Track Lane in the interest of greater 
facilitation of businesses of ASEAN traders.
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โอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตร  
ทัง้ภาครฐั เอกชน สถาบนัการเงนิ และสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
ที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ขอขอบคณุเพือ่นขา้ราชการ และเจา้หนา้ที ่DBD Family ทกุคน 
ที่ได้อุทิศตนและร่วมมือกันสร้างความสำาเร็จ และความเจริญ 

ก้าวหน้า จนกรมได้รับการยอมรับเช่ือถือให้เป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐยุคใหม่ที่ทันสมัย มี เอกลักษณ์ เป็นมาตรฐาน  
และขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาลให้ทุกท่าน 
ประสบความสุข ความสำาเร็จ ตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

Going Greater : Promoting governance on the 
part of Thai businesses with a view to bringing Thai 
businesses to corporate governance, trustworthiness 
and transparency. This component also embraces the 
elevation of Thai accounting offices towards quality 
standards as well as the ISO 9001 : 2008 standard.

Going Afar : Enabling Thai businesses to be 
in the lead in the AEC through strengthening Thai 
enterprises under the ASEAN Framework Agreement 
on Services (AFAS), building up Thai business networks 
and formulating e-Commerce models, with a view to 
arriving at the World Trustmark Alliance.

In effect, the Department also places emphasis on, 
and dedicates particular attention to, the development 
of the Department’s personnel at all levels along the line 
of its proclaimed “Smart DBD” Values: Service Mind (S), 
Modern (M), Active (A), Reliable (R) and Transparent (T).

I should like to avail myself of this opportunity 
to extend my genuinely heart-felt thanks to all allied 
agencies and bodies in both public and private sectors, 
financial institutions and educational institutions for 
collaborative support thus far lent to the Department 
of Business Development. Indeed, I am also profoundly 
indebted to all civil servants and officials of this 
Department, who collectively form the ‘DBD Family’, for 
all dedication and co-operation towards great success 
and prosperity such that our Department has proudly 
gained public recognition as a modern State agency 
with high-standard identity. May the Buddhist Virtue 
bring you happiness and the achievement of fruitful 
outcomes in all your aspirations.
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ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555 - 2558
Strategic Plan of the Department of Business Development 2012 - 2015

ยกระดับเป็นประเทศที่ง่ายต่อการท�าธุรกิจในระดับ Top Ten ของโลก
Elevating Thailand towards the Status of the World’s Top-Ten 
Country with Ease of Doing Business

ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้
Making Thai Businesses Achieve Quality Standards, 
Strengths and Competitiveness

มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย
Serving as Professionals, Building Corporate Governance 
and Establishing Quality Standards for Thai Businesses
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บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส
Delivering Registration Services and Serving Business-Related 
Data with Accuracy, Rapidity and Transparency

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building Corporate Governance

พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
Developing Thai Businesses towards Strengths and 
Competitiveness

พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย
Modernising Business Registration Systems

สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
Establishing Complete Business Databases and Greater Ease in 
Data Access

เพิม่ศกัยภาพการก�ากบัดแูลและบงัคบัใช้กฎหมาย เพือ่สร้างธรรมาภบิาลธรุกจิ
Enhancing Potential for Regulatory Control and Law Enforcement 
in the interest of Corporate Governance

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ผูป้ระกอบการรายย่อย และยกระดับธุรกิจ 
สูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
Fostering Strengths of SMEs and Bringing SMEs towards 
Quality Standards
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Í¸Ôº´Õ
Director-General

ÃÍ§Í¸Ôº´Õ
Deputy Director-General

¹ÔµÔ¡ÃàªÕèÂÇªÒÞ
Legal Specialist

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�àªÕèÂÇªÒÞ
Trade Specialist

 ¼ÙŒµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃ¡ÃÁ
Inspector

ÊÓ¹Ñ¡·ÐàºÕÂ¹¸ØÃ¡Ô¨
Bureau of Business Registration

ÊÓ¹Ñ¡¡Ó¡ÑººÑÞªÕ¸ØÃ¡Ô¨
Bureau of Business Accounting Supervision

ÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
Bureau of Business

Promotion and Development

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÅÒ§
Bureau of General Administration

ÊÓ¹Ñ¡¢ŒÍÁÙÅ¸ØÃ¡Ô¨
Bureau of Business Information

ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
Bureau of Law

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
Bureau of Entrepreneurs Development

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¤ÅÑ§
Bureau of Finance Administration

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô̈ ¢Í§¤¹µ‹Ò§ Œ́ÒÇ
Bureau of Foreign Business Administration

ÊÓ¹Ñ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ¸ØÃ¡Ô¨
Bureau of Corporate Governance

ÊÓ¹Ñ¡¾Ò³ÔªÂ�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
Bureau of e-Commerce

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃÂØ·¸ÈÒÊµÃ�
Bureau of Strategy Management

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ
Bureau of Public Sector Development

ÊÓ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒÀÙÁÔÀÒ¤
Bureau of Regional Business

ÊÓ¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
Bureau of Information Technology

ÊÓ¹Ñ¡µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
Bureau of Internal Audit

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒºÑÞªÕ¸ØÃ¡Ô¨ 
Bureau of Business Accounting Development

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ŒÒà¢µ 5 áË‹§
(»�›¹à¡ÅŒÒ ¾ËÅâÂ Ô̧¹ ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ÊØÃÇ§È� áÅÐÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã�)

Business Development Offices in 5 Districts
(Pinklao, Phaholyothin, Ratchadaphisek, Surawong and Srinakarin)

 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ŒÒ 76 Ñ̈§ËÇÑ́
Business Development Offices in 76 Provinces

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 4 ÊÒ¢Ò
(ËÑÇËÔ¹ áÁ‹ÊÍ´ à¡ÒÐÊÁØÂ áÅÐàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ)
4 Branches of Business Development Offices

(Hua Hin, Maesod, Koh Samui, and Pattaya City)
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โครงสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Organization Chart of the Department of Business Development
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1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
 Mr. Banyong Limprayoonwong 
 อธิบดี
 Director-General

2. นายอิทธิพล ช้างหล�า
 Mr. Ittipol Changlum  
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

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

4. นายวิชัย โภชนกิจ
 Mr. Whichai Phochanakij
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Executives of
the Department of  

Business Development
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1. นายทวีป ชินะประยูร
 Mr. Thaweep Shinaprayoon
 ผู้อำานวยการสำานักกำากับบัญชีธุรกิจ
 Director of Bureau of Business 
 Accounting Supervision

2. นายธวัชชัย พันธุรัตน์
 Mr. Tawatchai Panturat
 นิติกรเชี่ยวชาญ/ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาระบบบริหาร
 Legal Specialist/Director of Bureau of 
 Public Sector Development

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

5. นางอนุจิต แก้วร่วมวงศ์
 Mrs. Anuchit Kaewruamwong
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
 Trade Specialist

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

4. นายชัยณรงค์ โชไชย
 Mr. Chainarong Chochai
 ผู้อำานวยการสำานักข้อมูลธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Information

6. นางนันทนา ทัศนวิจิตรวงศ์
 Mrs. Nanthana Tasnawijitwong
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
 Trade Specialist

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Executives of
the Department of  

Business Development
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1. นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
 Miss Suparat Hunpongsimanont
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารคลัง
 Director of Bureau of Finance Administration 

2. นายส�ารวย แดงด้วง
 Mr. Samruay Daengduang
 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
 Director of Bureau of Law

3. นางสาววรรณา คงเจริญจิตติกุล 
 Miss Wanna Kongcharoenchittikul 
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ
 Director of Bureau of Business Accounting 
 Development

5. นายประชา วีระชาติกุล
 Mr. Pracha Veerachatkul 
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง
 Director of Bureau of General Administration

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

4. นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
 Mrs. Areeporn Jongwattananukul
 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
 Director of Bureau of Internal Audit

6. นายวุฒิชัย วิภูษณวิทย์
 Mr. Wuttichai Vipusanavit 
 ผู้อำานวยการสำานักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 Director of Bureau of Corporate Governance 

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Executives of
the Department of  

Business Development
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1. นายสยาม ลิขิตพงศธร
 Mr. Siam Likhitphongsathorn  
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
 Director of Bureau of Entrepreneurs 
 Development

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

3. นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
 Miss Sutara Choawnsukum
 ผู้อำานวยการสำานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Director of Bureau of e-Commerce

5. นางสลิลา เทพเกษตรกุล
 Mrs. Salila Tepkasetkul 
 ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Director of Bureau of Information
 Technology

4. นายไชยา สุปรียาวรรณชัย
 Mr. Chaiya Supreyavanchai
 ผู้ตรวจราชการกรม
 Inspector

6. นางภารดี อินทชาติ
 Mrs. Paradee Intachat 
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์
 Director of Bureau of Strategy Managenent

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Executives of
the Department of  

Business Development
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9 ผลงานสำาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

The 9 Success Stories of 

ÊÃŒÒ§¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ä·Â
“Serving as Professionals,

Building Corporate Governance and Establishing Quality Standards for Thai Businesses”

 the Department of      Business Development
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ยกระดับการให้บริการการเริ่มต้นธุรกิจ

“Starting a Business” 
Service Improvement

การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล 

เนื่องจากการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเริ่มต้นธุรกิจที่เอกชนต้องติดต่อรับบริการ 
จากภาครัฐ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการ 
โดยให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพหลักในการดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการ เรื่องการเริ่มต้นธุรกิจ  
(Starting a Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับกรมสรรพากร สำานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) และปรับปรุงการให้บริการโดยการแก้ไขกฎหมาย 
ปรบัปรงุระเบยีบปฏบิตั ิขยายชอ่งทางการใหบ้รกิาร ภายใตแ้นวคดิ One Start One Stop Service (OSOS) และ 4S Concept คอื  
การใหบ้รกิาร ณ จดุเดยีว (Single Point) ใชแ้บบฟอรม์รว่มกนั (Single Form) ใชเ้อกสารประกอบชดุเดยีวกนั (Single Document)  
และใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวกัน (Single Number) เพื่อให้ฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน

ในปี 2555 ได้ขยายผลการให้บริการ ณ จุดเดียว โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบอำานาจให้เจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถรับสำาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน กรณีท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป พร้อมกับ 
การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจได้ โดยได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 ทำาให้การติดต่อหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจจาก 4 หน่วยงาน เหลือเพียง 1 หน่วยงาน คือ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ 
ซึง่ผูป้ระกอบการทีไ่ด้จดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลแลว้ สามารถใชเ้ลขทะเบยีนนติบิคุคล 13 หลกั ทีอ่อกโดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
เป็นเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรได้ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2555

นอกจากนี้ ได้ขยายผลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน (e-Business Data Connection)  
ไปยงัหน่วยงานพนัธมติรใหม่ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ กรมการจดัหางาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง 
แรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบธุรกิจระหว่างหน่วยงาน และลดการใช้เอกสารซำ้าซ้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

ผลจากการบรูณาการดงักลา่ว สง่ผลใหผู้ป้ระกอบธรุกจิทีจ่ดัตัง้ธรุกจิใหมป่ลีะกวา่ 55,000 ราย ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็  
รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการ ลดข้ันตอนและการติดต่อกับหน่วยงานราชการ อันจะสามารถ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
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Legal-Entity Incorporation Registration 

As registration for incorporation of legal entities is an essential part of starting businesses, contacts with 
Government agencies concerned are to be made. The Government has a clear policy directing all public bodies to 
improve their services in an effort to enhance domestic traders’ competitiveness and create foreign investors’ 
confidence in the operation of businesses in Thailand. The Council of Ministers has passed its resolution on  
3rd November 2009 directing that the Department of Business Development serves as a key and co-ordinating 
agency in improving services related to starting a business.

As such, the Department of Business Development has entered into co-operation with the Revenue Department, 
the Social Security Office and the Department of Labour Protection and Welfare for the purposes of establishing  
the linking of “e-Stating Business” data, revising law, regulations and practices and enhancing service channels under 
the “One Start One Stop Service” (OSOS) concept as well as the “4Ss” Concept – Single Point; Single Form;  
Single Document and Single Number, in the interest of uniformity of data on the part of business operators.

In 2012, the “Single Point” pursuit has indeed been enhanced. In this connection, the Department of 
Labour Protection and Welfare has authorised officials of the Department of Business Development to obtain from  
a corporate employer who has at least 10 employees a copy of working regulations immediately at the time of  its  
incorporation as from 1st March 2012. As such, the former need of contacting 4 Government agencies concerned 
with a start of a business is now replaced by a need to contact only one Government agency, namely, the 
Department of Business Development through its offices across the country. Upon registration of incorporation, 
the 13-digit Incorporation Number issued by the Department of Business Development may promptly be used as 
Tax-Payer Identification Number, as from 1st March 2012.

Further, co-operative attempts have been enhanced, with a launch of the “e-Business Data Connection” 
service, whereby data related to business operation are electronically linked with 7 allied public bodies, namely, the 
Customs Department, the Excise Department, the Department of Employment, the Department of Labour Protection 
and Welfare, the Department of Industrial Works, the Office of the Board of Investment and the Industrial Estate 
Authority of Thailand. This exchange of business-related data amongst State agencies also leads to reduction of 
duplication of documents on the part of business operators.

As a result of such integrative endeavours, over 55,000 new enterprises incorporated each year benefit 
expediency and swiftness, save time and transactional costs and face significantly reduced and shortened 
processes in their contacts with State agencies. All this will indeed be conducive to business operators’ enhanced 
competitiveness. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development30

การขยายพื้นที่ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจในส่วนภูมิภาค

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ ดำาเนนินโยบายเชงิรกุในการขยายการใหบ้รกิาร เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบธรุกจิ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยจัดตั้งสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา จำานวน 4 แห่ง ได้แก่  
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำาเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกล่าว มีปริมาณธุรกิจมากกว่า 60% ของจังหวัด ตลอดจนพื้นที่ โดยรอบ 
มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัด แต่ทั้ง 4 อำาเภอ 
ดังกล่าว มีระยะห่างจากตัวอำาเภอเมือง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทำาให้ผู้ประกอบการ 
และประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ดังนั้น การจัดตั้งสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา 
จำานวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจได้รับความสะดวก 
ในการติดต่อราชการเป็นการยกระดับการให้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะต้องเดินทางมาติดต่อ 
ราชการ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554

ผลการดำ เนินงาน

• จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 11 อำาเภอ เมืองพัทยา มียอดการจดทะเบียน 
ธุรกิจในปี 2555 จำานวน 7,737 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.91 ของยอดการจดทะเบียน 
ธุรกิจของจังหวัด และยอดการให้บริการข้อมูลธุรกิจ อาทิ ให้บริการออกหนังสือรับรอง 
ทางทะเบยีนนติบิคุคล สำาเนาเอกสาร ตรวจค้นเอกสาร รบังบการเงนิ จำานวน  36,000  ราย  
คิดเป็นร้อยละ 44.54 ของยอดการให้บริการข้อมูลธุรกิจของจังหวัด

• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งหมด 9 อำาเภอ อ.หัวหิน มียอด 
การจดทะเบียนธุรกิจในปี 2555 จำานวน 1,090 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.81  
ของยอดการจดทะเบียนธุรกิจของจังหวัด และยอดการให้บริการข้อมูลธุรกิจ  
อาทิ ให้บริการออกหนังสือรับรองทางทะเบียนนิติบุคคล สำาเนาเอกสาร ตรวจค้น 
เอกสาร รับงบการเงิน จำานวน 2,144 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.70 ของยอดการให้
บริการข้อมูลธุรกิจของจังหวัด

• จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 19 อำาเภอ อ.เกาะสมุย มียอด 
การจดทะเบียนธุรกิจในปี 2555 จำานวน 2,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.39 
ของยอดการจดทะเบียนธุรกิจของจังหวัด และยอดการให้บริการข้อมูลธุรกิจ  
อาทิ ให้บริการออกหนังสือรับรองทางทะเบียนนิติบุคคล สำาเนาเอกสาร ตรวจค้นเอกสาร รับงบการเงิน จำานวน 7,852 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 71.81 ของยอดการให้บริการข้อมูลธุรกิจของจังหวัด

• จังหวัดตาก มีทั้งหมด 9 อำาเภอ อ.แม่สอด มียอดการจดทะเบียนธุรกิจในปี 2555 จำานวน 314 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 55.77 ของยอดการจดทะเบยีนธรุกจิของจงัหวดั และยอดการใหบ้รกิารขอ้มลูธรุกจิ อาท ิใหบ้รกิารออกหนงัสอืรบัรอง 
ทางทะเบียนนิติบุคคล สำาเนาเอกสาร ตรวจค้นเอกสาร รับงบการเงิน จำานวน 12,782 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.49 ของยอด 
การให้บริการข้อมูลธุรกิจของจังหวัด
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Expansion of Business Registration Services in Provincial Areas

The Department of Business Development has pursued its proactive plan aimed at expanding its services to 
cover provincial areas for convenience of business operators and in the interest of enhancing their competitiveness. 
For these purposes, 4 Provincial Branch Offices have been set up in Pattaya, (Chonburi Province), Hua Hin (Prachuap 
Khiri Khan Province), Koh Samui (Surat Thani Province) and Maesod (Tak Province), given that more than 60 percent 
of businesses in those Provinces are concentrated in the areas of those districts and that the neighbouring areas 
have constant and rapid growth. Also, those district areas are both tourist attractions and economic centres of 
respective Provinces. Notwithstanding, a long distance from each of those 4 districts to the Province’s capital district 
(where the Provincial Business Development Office is situated) actually prevented business operators and general 
members of the public from easy and expedient contacts with the Provincial Office. Thus, the establishment of these 
4 new Branch Offices offers convenience to traders and the general public in relation to business registration and 
acquisition of business-related data in those economically occupied areas. With such elevated services, expenses 
and costs otherwise incurred by traders in travelling to the capital-district Offices are reduced. These Branch Offices 
have been in operation as from 1st April 2011.

Work Operations

• Chonburi Province. Amongst 11 districts of the Province, Pattaya had, in 2012, 7,737 business registrations 
(accounting for 52.91 percent of total registrations in the Province) and 36,000 applications (accounting for 44.54 
percent in the Province) for acquisition of business-related data e.g. issuance of corporate certificates, acquisition 
of copies of documents, examination of documents or acquisition of financial statements. 

• Prachuap Khiri Khan Province. Amongst 9 districts of the Province, Hua Hin had, in 2012, 1,090 business 
registrations (accounting for 76.81 percent of total registrations in the Province) and 2,144 applications (accounting for 
57.70 percent in the Province) for acquisition of business-related data e.g. issuance of corporate certificates, 
acquisition of copies of documents, examination of documents or acquisition of financial statements. 

• Surat Thani Province. Amongst 19 districts of the Province, Koh Samui had, in 2012, 2,171 business 
registrations (accounting for 46.39 percent of total registrations in the Province) and 7,852 applications (accounting 
for 71.81 percent in the Province) for acquisition of business-related data e.g. issuance of corporate certificates, 
acquisition of copies of documents, examination of documents or acquisition of financial statements.

• Tak Province. Amongst 9 districts of the Province, Maesod had, in 2012, 314 business registrations (accounting 
for 55.77 percent of total registrations in the Province) and 12,782 applications (accounting for 51.49 percent in 
the Province) for acquisition of business-related data e.g. issuance of corporate certificates, acquisition of copies 
of documents, examination of documents or acquisition of financial statements.
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ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
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การให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทข้ามเขต

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายกำาหนดให้นิติบุคคลที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ต้องยื่น 
จดทะเบยีน ณ สำานกังานพฒันาธรุกจิการคา้จงัหวดันัน้ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ ไดเ้ลง็เหน็วา่เพือ่เปน็การสง่เสรมิและสนบัสนนุ 
ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จึงได้ลดอัตราค่าธรรมเนียม 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทท่ีมีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด อันเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 
ให้เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว 

ในปี 2555 ได้ดำาเนินการเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนในการขอรับบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ ให้สามารถยื่นคำาขอจดทะเบียนนอกเขต 3 จังหวัดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา และ 
สว่นจดทะเบยีนธรุกจิกลาง กรมพฒันาธรุกจิการคา้ สนามบนิน้ำา จงัหวดันนทบรุ ีโดยเริม่ใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2555  
เป็นต้นมา ซึ่งทำาให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งผลต่อการสนับสนุน 
ให้เกิดการค้า การลงทุน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

จากการถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแผนการกระจายอำานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำาหนดข้ันตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เพื่อให้ อปท. สามารถดำาเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
อยา่งทัว่ถงึและเปน็ธรรม จึงทำาใหก้รุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทัว่ประเทศ มหีนา้ทีจ่ดทะเบยีน 
พาณิชย์และต้องรายงานสถิติข้อมูลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะสำานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 

ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2499 จนถงึปจัจบุนั มสีถติกิารจดทะเบยีนพาณชิยท์ัง้สิน้ 1,697,580 ราย ซ่ึงเป็นข้อมูลสำาคัญท่ียังไม่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ยบรหิารจดัการขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยแ์ตอ่ยา่งใด ประกอบกบัการรายงานสถติแิละขอ้มลูการจดทะเบยีน 
พาณชิยข์อง อปท. ยงัขาดความตอ่เนือ่ง ในป ี2555 กรมพฒันาธรุกจิการคา้จงึไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาระบบจดัเกบ็และบนัทกึ
ขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยข์ึน้เพือ่อำานวยความสะดวกให ้อปท. ปฏบิตังิานทะเบยีนพาณชิย์ไดง้า่ย สามารถบนัทกึ จดัเกบ็ และสง่ขอ้มลู 
การจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ให้สืบค้น และบริการสถิติ
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี ้ยงัไดพ้ฒันาใหอ้อกใบทะเบยีนพาณชิยพ์รอ้มทัง้พมิพบ์าร์โคด้ (Barcode) เพือ่สามารถตรวจสอบและปอ้งกนั
การปลอมแปลงใบทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งจัดทำาช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับ อปท. เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งจะทำาให้ อปท. ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

จากการจัดทำา โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ทำา ให้  
กรมพฒันาธรุกจิการคา้ซึง่เปน็ศนูยก์ลางขอ้มลูธรุกจิ ไดร้บัขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยท์ีถ่กูตอ้งเปน็ปจัจบุนั (Real Time) และมขีอ้มลู 
ของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ 
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ SMEs เพ่ือยกระดับธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้  
อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น
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Cross-Province Business Registration Service

Under the law, registration of incorporation of partnerships and companies is required to be made at the 
Business Development Office of the Province where the partnership or company intends to establish its head office. 
Such requirement appears problematical in 3 southern-border Provinces, namely, Yala, Pattani and Narathiwat.  
In an attempt to promote investment in those Provinces, the Department of Business Development reduces fees  
for incorporation of partnerships and companies with head offices in those 3 Provinces. 

In 2012, in facilitation of receiving the Department’s services by traders and the general public in connection 
with business registration in those southern-border Provinces, the Department of Business Development allows, as 
from 1st August 2012, the filing of applications for registration of incorporation at the Business Development Office of 
Songkhla Province and at the Department’s Central Business Registration Unit located in Sanambinnam, Nonthaburi. 
With this cross-province service, business operators derive significant benefits in terms of convenience, swiftness 
and reduction of transactional time and costs, thereby contributing to greater promotion of trade and investment 
as well as economic security in those 3 southern-border Provinces.

Development of a System for Retaining and Recording Commercial Registration Data

Following the transfer by the Department of Business Development of its affairs related to commercial 
registration to Local Administrative Organisations in accordance with the Plan for Decentralisation of Powers to 
Local Administrative Organisations and the 1st and 2nd Action Plans Determining Procedures for Decentralisation of 
Powers to Local Administrative Organisations, which are intended to enable Local Administrative Organisations 
to deliver public services to meet the demand of local residents in a comprehensive and fair manner, Bangkok 
Metropolitan Administration, Pattaya City and municipalities as well as Subdistrict Administrative Organisations  
all over the country now assume the duties in relation to business registration and must report statistical data to 
the Department of Business Development as the nation’s central business registration office. 

Since 1956 up till now, 1,697,580 commercial registrations have been effected. However, until recently, no 
information technology was used in the administration of such statistical data. Also, the reporting of statistics and 
data related to commercial registration has been conducted by Local Administrative Organisations in a rather 
intermittent manner. To curb all this difficulty, the Department of Business Development has, in 2012, initiated 
a project aimed at developing a system for retaining and recording commercial registration data to facilitate  
the performance of duties by Local Government Organisations in relation to commercial registration. Under this 
established system, commercial registration data may be electronically entered, retained and transmitted via the 
Internet and, with such modern database, become susceptible of easy search as well as statistical reporting.

In addition, the Department has also initiated a system allowing issuance of commercial certificates with barcodes 
so that any forgery may be detectable. Further, channels are set up for disseminating to Local Government 
Organisations laws, regulations and information related to commercial registration and serving as a focal point for  
exchanging ideas and knowledge pertinent to commercial registration, with a view to putting forth correctness 
and uniformity of the performance of duties by Local Administrative Organisations in connection with commercial 
registration.

Thanks to the project aimed at developing the system for retaining and recording commercial registration data,  
the Department of Business Development, as a focal point for business data, may have more accurate and real-time 
data related to business registration of SMEs, for prompt use by public and private sectors, in the interest of boosting 
national economic growth as well as strengths and competitiveness of Thai businesses.



รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน

ในพิธีเปิดให้บริการหนังสือรับรอง

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Certificate)
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นวัตกรรมบริการภาครัฐ

Public Services  
Innovation

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจที่สำาคัญด้านการให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้แก่ การออกหนังสือรับรอง รับรองสำาเนา
เอกสาร และตรวจค้นเอกสารมาต้ังแต่จัดต้ังกรมในปีพ.ศ. 2466 โดยมีวิวัฒนาการของวิธีการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามยุคสมัยของเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องไมโครฟิล์ม จวบจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามลำาดบั แตด่ว้ยเหตทุีป่รมิาณผู้ ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ในขณะที่
อตัรากำาลงัของขา้ราชการมจีำากดัทำาใหแ้มว้า่จะปรบัปรงุการบรกิารใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็เพยีงใดกย็งัไมท่นัตอ่ความตอ้งการ
ของผู้ ใช้บริการที่เดินทางมาติดต่อและรอรับบริการที่สำานักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 86 แห่งทั่วประเทศ

Walk  In
20 Minutes

รับเอกสารด้วยตนเอง (Walk in) ภายใน 20 นาที

24 Hours
จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน 24 ชั่วโมง

Delivery
3 Hours

จัดส่งให้โดยพนักงานส่งเอกสารกรม 

(DElivEry) ภายใน 3 ชั่วโมง 

ด้วยแนวความคิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ รวมถึงการเป็น e-Government ของรัฐบาล  
กรมพฒันาธรุกิจการคา้จงึไดม้กีารนำาเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการใหบ้รกิาร คอื “อนิเทอรเ์นต็” และนำาระบบ “Delivery” ทีภ่าคเอกชน 
ดำาเนินการอยู่มากำาหนดรูปแบบและวิธีการ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยคำานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ ใช้บริการเป็นหลัก

การให้บริการข้อมูลธุรกิจทางระบบอินเทอร์เน็ต (e-Service) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2549 เพื่อให้บริการ
หนังสือรับรอง รับรองสำาเนาเอกสารและตรวจค้นเอกสารทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน บริษัทจำากัด และบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน
สามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการได้ 3 ช่องทาง คือ



24 Hours
Walk  In
20 Minutes

Delivery
3 Hours
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The Department of Business Development has, since its inauguration in 1923, assumed a mission of 
particular importance in providing business-related data. This mission involves issuance of corporate certificates, 
certification of corporate documents and examination of corporate documents. This service has undergone evolution 
in response to changing technology of the days from the use of manual type writers, photocopying machines 
and microfilm-readers to the use of computers. Despite a constantly growing number of users of the service  
in accordance with economic growth of the country, the Department’s manpower remains limited. As such,  
the delivery of services, despite attempts to put forth expediency and swiftness, may not meet the demand of users, 
who make physical visits to the Department of Business Development at its main premises as well as its 86 branch 
offices across the country.

With a strong mind to satisfy the growing demand of users of the Department’s services and become part 
of e-Government, the Department of Business Development has recently put in place modern technology based 
upon the “Internet” as well as the “Delivery” system as used in the private sector and, with such innovation, has 
designed forms and modes of its public services in an effort to enhance service channels, taking into account 
convenience, swiftness and reduction of time and costs spent by public users in their walk-in visits to the Department.

The Department’s e-Service, which serves business data via the Internet, has been in operation since  
16th January 2006. With this service, the Department issues corporate certificates, makes certification and allows 
examination of corporate documents including financial statements and lists of shareholders of registered 
partnerships, limited companies and public limited companies. Over the years, the Department has constantly 
attempted to expand the comprehensiveness of this service so as to cover all over the country. Users may obtain 
intended documents through 3 channels as follows:

Making a Walk-in viSit for rEcEiving 

DocuMEntS :  rEquEStED DocuMEntS arE 

obtainablE Within 20 MinutES 

uSing thE EMS DElivEry :   

rEquEStED DocuMEntS can bE  

rEcEivED Within 24 hourS

uSing thE couriEr DElivEry:  

rEquEStED DocuMEntS can bE rEcEivED 

Within 3 hourS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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Bank Counter

ช่องทางการชำ ระเงิน สามารถชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

Internet Banking 
 intErnEt banking ATM 

ตู้ atM 
 เคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารทีร่บัชำ ระเงนิ  มีธนาคารพนัธมิตรท่ีรว่มใหบ้รกิารชำาระเงนิ 7 ธนาคาร ไดแ้ก ่1. ธนาคารกรงุเทพ  2. ธนาคารกรงุไทย 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  4. ธนาคารยูโอบี  5. ธนาคารกสิกรไทย  6. ธนาคารไทยพาณิชย์  7. ธนาคารธนชาต

สถิติการให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำ เนา และตรวจค้นเอกสารทางอินเทอร์เน็ต 
(e-Service)

ตั้งแต่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2554 มีผู้ ใช้บริการโดยเฉลี่ยในแต่ละปี จำานวน 
104,425 ราย และในปี 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2555 มีผู้ ใช้บริการ e-Service ทั้งสิ้น จำานวน 129,162 ราย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แยกตามประเภทของเอกสารที่ขอใช้บริการ

 หนังสือรับรอง  จำานวน 35,268 ราย            
 รับรองสำาเนา  จำานวน 78,051 ราย             
 ตรวจค้นเอกสาร  จำานวน 15,843 ราย

35,268

78,051

15,843
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Bank Counter

With respect to payment of fees and service charges, the Department now allows 3 channels of payment, 
namely, 

Internet Banking 
intErnEt banking ATM 

atM 
bank countEr PayMEnt

In this connection, 7 allied commercial banks accept payment on behalf of the Department as follows :  
1. Bangkok Bank; 2. Krung Thai Bank; 3. Krungsri Ayudhaya Bank; 4. UOB Bank; 5. Kasikorn Bank; 6. Siam 
Commercial Bank and 7. Thanachart Bank.

Statistics of Issuance of Certificates and Documentary Certification and 
Examination through the e-Service

From 16th January 2006, on which this e-Service was inaugurated, through the end of December 2011,  
the yearly average number of users stands at 104,425. In 2012, from January to September, there appeared the total  
of 129,162 users of the e-Service, as detailed below.

1. Classified by Types of Requested Documents

 Corporate Certificates : 35,268 users             
 Photocopy Certification :  78,051 users              
 Documentary Examination : 15,843 users 

35,268

78,051

15,843
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2. แยกตามช่องทางการรับเอกสาร

 รับเอกสารด้วยตนเอง (Walk in)  จำานวน 41,849   ราย            
 จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  จำานวน 74,133   ราย             
 จัดส่งให้โดยพนักงานส่งเอกสารกรม (Delivery)  จำานวน 13,180 ราย

3. เรียงลำ ดับตามจังหวัดที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 กรุงเทพมหานคร   จำานวน   106,208  ราย  
 สมุทรปราการ        จำานวน  6,639  ราย
 ปทุมธานี             จำานวน   3,454  ราย  
 ชลบุรี (สาขาพัทยา) จำานวน   3,449  ราย
 นนทบุรี              จำานวน   2,526  ราย

ในปี 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนารูปแบบการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เรียกว่า e-Certificate ซึ่งเป็นการสร้างมิติใหม่ของการให้บริการภาครัฐท่ีสำาคัญในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการบริการออกหนังสือราชการ โดยเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่สำานักงานพัฒนา
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหก้ารรบัรองระบบการพมิพอ์อก 
หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในประกาศ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลทำาให้หนังสือรับรองนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ และ 
ได้นำาเทคโนโลยี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หรือ Electronic 
S ignature  มา ใ ช้ ในการออกหนังสือรับรองนิติ บุคคล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ร่วมกับธนาคารพันธมิตร 6 ธนาคาร 
ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต 
เพ่ือให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านธนาคารได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ได้เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)  
ร่วมกับธนาคาร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (1,067 สาขา) ธนาคารกรุงเทพ (235 สาขา) ธนาคารออมสิน (887 สาขา) 
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (1 สาขา) รวม 2,190 สาขา โดยธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต  
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการให้บริการและจะเปิดให้บริการได้ในปี 2556 ผลจากการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร ทำาให้การใช้บริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

41,849

74,133 

13,180
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 Walk-in :   41,849 users
 EMS :   74,133 users
 Courier Delivery :  13,180 users

2. Classified by Service Channels

 Bangkok :     106,208  users 
 Samutprakarn :    6,639  users
 Pathumthani :     3,454  users  
 Chonburi (Pattaya City Branch) :    3,449  users
 Nonthaburi :   2,526  users

3. Classified by Provinces with Top-5 Largest Numbers of Users

In 2012, the Department of Business Development has launched its e-Certificate service through which 
corporate certificates may be electronically issued. This service is the 
Department’s important public-service innovation. In effect, the Department of 
Business Development is the first State agency of Thailand of which print-outs 
of electronic corporate certificates are officially accredited, by the Electronic 
Transactions Development Agency (Public Organisation) within the Ministry of 
Information and Communications Technology, as being in compliance with the 
rules prescribed in the Notification of the Electronic Transactions Commission on 
Accreditation of Print-outs, B.E. 2555 (2012). As a consequence, e-Certificates 
issued by the Department of Business Development are treated as originals. 
Also, the Department now makes full use of electronic signatures in its issuance 
of electronic corporate certificates. In effect, with its co-operation with 6 
allied commercial banks (Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Kasikorn Bank, Siam 
Commercial Bank, Thanachart Bank and Government Savings Bank), corporate 
certificates may be electronically issued through these banks’ branches across 
the country. 

On 20th January 2012, the Department of Business Development launched its e-Certificate service, whereby 
electronic corporate certificates may be issued at 3 commercial banks, namely, Krung Thai Bank (1,067 branches), 
Bangkok Bank (235 branches) and Government Savings Bank  (887 branches) and also at the Department of 

cErtificatE

ElEctronically iSSuED through

thE E-cErtificatE SErvicE

 

41,849

74,133 

13,180
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สถิติและแนวโน้มการใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2555

ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 รวม 170 วันทำาการ มีผู้ขอใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล 
ทางอเิลก็ทรอนกิส ์จำานวน 28,430 ฉบบั แบง่เปน็สว่นกลาง 17,174 ฉบบั คดิเปน็รอ้ยละ 60.41 และภมูภิาค 11,256 ฉบบั คดิเปน็ 
ร้อยละ 39.59 โดยมี 5 จังหวัดแรกที่มีผู้ ใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 11,174 ฉบับ สมุทรปราการ 1,584 ฉบับ 
ชลบุรี 1,326 ฉบับ ปทุมธานี 1,177 ฉบับ และนนทบุรี 1,023 ฉบับ ตามลำาดับ

ขั้นตอนการใช้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร สามารถขอใช้
บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
 1) กรอกแบบคำาขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2) ชำาระเงินค่าบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 
  และค่าบริการพิมพ์หนังสือรับรองของธนาคาร ฉบับละ 150 บาท ณ สาขาธนาคาร
 3) รับหนังสือรับรองพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ

ช่องทางที่ 2 ขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร (Walk-In) 
 1) กรอกแบบคำาขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร
 2) เจ้าหน้าที่ธนาคารทำาคำาขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3) พิมพ์ใบนำาชำาระเงินเพื่อให้ผู้ขอรับบริการชำาระเงิน
 4) รับหนังสือรับรองพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ

การตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) สามารถพิสูจน์และตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ 4 วิธี ได้แก่           

 1)  QR Code บรรจุข้อมูลสำาคัญบนหน้าหนังสือรับรอง จำานวน 250 ตัวอักษร  
 2)  ตัวเลข Reference Number สำาหรับตรวจสอบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th
 3)  Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถอ่านได้เมื่อมีการถ่ายสำาเนา  
 4)  ลายน้ำา (Water Mark) สัญลักษณ์ DBD  
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StatiSticS anD trEnD of uSE of thE E-cErtificatE SErvicE (January – SEPtEMbEr 2012)

Business Development’s premises (1 branch), with the total of 2,190 branches.  Kasikorn Bank, Siam Commercial 
Bank and Thanachart Bank are now developing their systems and will be ready to offer this service in 2013. This 
e-Certificate service via commercial banks has a constantly growing number of users.

Since the inaugural launch of this e-Certificate service up to 30th September 2012 (170 working days), 28,430 
electronic certificates have been issued (17,174 certificates being issued in the central-part provinces–accounting 
for 60.41 percent) and 11,256 being issued in other provinces – accounting for 39.59 percent). The provinces with  
a top-5 largest number of users are Bangkok (with 11,174 certificates), Samutprakarn (with 1,584 certificates), Chonburi  
(with 1,326 certificates), Pathumthani (with 1,177 certificates) and Nonthaburi (with 1,023 certificates) respectively.

Through this e-Certificate service, electronic certificates are now obtainable at a commercial bank in 
2 tracks and in accordance with the following procedures.

Track 1 : Applying for the Service through the Website of the Department of Business Development  
(www.dbd.go.th)

 1) Completing the e-Certificate application form through the Department’s website;
 2) Making payment of fees : the application fee of 200 Baht and the fee for the printing of a certificate  

  at a commercial bank (150 Baht a copy); and
 3) Obtaining the requested certificate at a branch of the chosen bank. 

Track 2 : Walk-In  
 1) Completing the e-Certificate application form at a bank counter;
 2) Through the bank official, filing the application at the Department of Business Development’s website;
 3) Printing a payment slip for the payment of fees by the service user; and
 4) Obtaining the requested certificate together with a receipt at a branch of the chosen bank. 

Authenticity of e-Certificates may be verified through 4 methods below.           
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(1) QR Code บรรจขุอ้มลูทีส่ำาคญัจำานวน 250 ตวัอกัษร เพือ่ตรวจสอบ 

ความถูกต้องของหนังสือรับรอง ได้แก่

 • เลขทะเบียน   • ชื่อนิติบุคคล 

 • วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน • ทุนจดทะเบียน (ตัวเลข) 

 • ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 

 • วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง 

 • ชื่อกรรมการ (บรรจุได้ไม่เกินจำานวนตัวอักษรที่เหลืออยู่) 

  โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่สามารถอ่านรหัส QR Code ได้

(2) Reference Number สามารถนำาตัวเลขไปตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ 

www.dbd.go.th โดยเขา้เมน ู“ตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองนิตบุิคคล

อิเล็กทรอนิกส์” จะพบหน้าหนังสือรับรองที่มีข้อความตรงกัน 

(3) Micro Text เอกสารตน้ฉบบัสามารถอา่นโดยการใชแ้วน่ขยายสอ่งด ู

จะพบข้อความ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business 

Development หากนำาไปถ่ายสำาเนาจะไม่สามารถอ่านข้อความดังกล่าวได้

(4) DBD ลายน้ำ  ปกติจะเป็นสีเทาอ่อน หากนำาไปถ่ายสำาเนาที่ระดับ

ความเขม้ปกติภาพลายน้ำาจะไมป่รากฏ หากนำาไปถา่ยสำาเนาทีร่ะดบัความเขม้ 

มากกว่าปกติ ลายน้ำาจะมีสีเข้มไม่คมชัด

1

2 3

4

ประโยชน์จากการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) 

ภาคประชาชน  
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ
 • ลดระยะเวลาในการเดินทางติดต่อราชการจาก 4 ชั่วโมงเหลือ 15 นาที
 • เพิ่มมูลค่าในการประกอบธุรกิจจากเวลาที่เหลือจากการเดินทาง

ภาครัฐ
 • เพิ่มจุดให้บริการประชาชนจาก 86 แห่งของกรมร่วมกับ 3 ธนาคารพันธมิตร 2,189 แห่ง
 • ลดระยะเวลาการให้บริการจาก 20 นาที ต่อฉบับ เหลือ 15 นาที
 • ลดบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
 • ลดกระดาษที่ต้องใช้ในการพิมพ์คำาขอและหนังสือรับรอง 
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(1) QR Code The QR Code contains important data of 250 characters 

 for verifying authenticity of the certificate, as follows :   

 • Registration Number • Name of the Legal Entity 
 • Date of registration • Capital (figure)  
 • Head office  
 • Date of Issuance
 • Names of directors (not exceeding the remaining characters). 
      All these data are readable through devices and programmes  
allowing QR Code reading.

(2) Reference Number The Reference Number is verifiable at 

www.dbd.go.th, under the menu “Verifying e-Certificates”.  Upon 

verification, the certificate represented by the Reference Number 

will be displayed, with identical contents.

(3) Micro Text Through a magnifying glass, this Micro Text allows 

to be seen the expression “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of 

Business Development”. This expression is incapable of eyesight 

where the certificate is photocopied. 

(4) DBD Water Mark The water mark is of light grey colour. This 

water mark will not appear where the certificate is photocopied 

at a normal resolution and will appear in dark and unclear colour 

where the certificate is photocopied at a higher resolution.

	  

1

2 3

4

 1) QR Code containing important data of 250 characters on the certificate;  
 2) Reference Number for verification of data via the Department’s website: www.dbd.go.th;
 3) Micro Text incapable of eyesight in the event where the certificate is photocopied; and  
 4) Water Mark showing the DBD logo.  

Advantages of the e-Certificate Service 

On the part of public users :  
 • Saving costs incurred in making visits to the Department’s premises
 • Shortening the processing time (spent in making visits to the Department), from 4 hours into 15 minutes; and 

 • Creating business values out of the time saved from visiting the Department.

On the part of the public sector :
 • Increasing service points from 86 points of the Department's service points by including 2,189 branches 

   of 3 allied banks
 • Reducing the service time from 20 minutes per copy to 15 minutes per copy; 
 • Reducing the manpower used in the delivery of public services; and
 • Reducing the amount of paper used in the printing of applications and certificates. 
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ยกระดับสำานักงานบัญชีคุณภาพ

Putting Forth Quality 
Accounting Offices

การดำาเนนิธุรกิจของกจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม สว่นใหญ่ใชบ้รกิารสำานกังานบญัชใีนการจดัทำาบญัชแีละงบการเงนิ 
ซึง่เมือ่การคา้ การลงทนุขยายตวัมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัการเปดิเสรกีารคา้และบรกิารในการเปน็ “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(ASEAN Economic Community : AEC)”  ในปี 2558 ก่อให้เกิดตลาดการค้าขนาดใหญ่ มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน 
การบริการในสาขาวิชาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสาขาวิชาชีพบัญชี จึงทำาให้สำานักงานบัญชีมีบทบาทสำาคัญยิ่งข้ึน 
ในการจัดทำาขอ้มลูทางการบญัช ีและรายงานทางการเงนิใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัช ีดงันัน้การทีส่ำานกังานบญัชี
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่จะทำาให้ธุรกิจได้รับงบการเงิน 
ที่มีความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ใช้งบการเงิน ผู้ลงทุน ทั้งภายในและต่างประเทศ

ยกระดับสำ นักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ให้ความสำาคัญ 
ในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสำานักงานบัญชีให้มี 
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเช่ือถือ และได้ออก 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และ เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชี  
พ.ศ. 2555 เพ่ือกำาหนดแนวทางและเงื่อนไขให้สำานักงาน 
บัญชีที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ 
สำานักงานบัญชีของตนเองเข้าสู่ระบบคุณภาพสำานักงานบัญชี  
โดยสำานักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติและผ่านการตรวจ 
ประเมนิตามกระบวนการทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้กำาหนด
ดังกล่าว จะได้รับหนังสือรับรองเป็นสำานักงานบัญชีคุณภาพ
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The operation of SMEs usually requires accounting offices to handle book-keeping and prepare financial 
statements. The expansion of investment and the liberalisation of trade of goods and services under the “ASEAN 
Economic Community” (AEC) in 2015 will result in a huge single market, with extensive movement of capital, labour 
and services in various sectors and professions including the accounting profession. As such, accounting offices have 
increasingly important roles in the preparation of accounting data as well as financial reports in accordance with 
statutory requirements and accounting standards. This being so, the development and promotion of accounting 
offices towards good governance and the recognised quality serve as a key factor contributing to reliability of 
financial statements of business operators, which will in turn be of optimal value to users of those financial documents 
and domestic as well as foreign investors.

Elevating Accounting Offices towards ISO 9001 : 2008 

 The Department of Business Development 
has dedicated particular attention to the elevation 
of accounting offices towards acceptable standards 
and reliability. Along this line, the Department has 
issued the Notification of the Department of Business 
Development on Rules and Conditions for Certification 
of Accounting Offices, B.E. 2555 (2012) setting out 
directions and conditions whereby accounting offices 
with readiness and determination may be elevated 
into the ‘Quality Accounting Office’ status. In this 
connection, qualified accounting offices successfully 
passing the quality assessment in accordance with 
the procedures prescribed by the Department will 
be officially certified as “Quality Accounting Offices”.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development



พิธีมอบหนังสือรับรองสำานักงานบัญชีคุณภาพ
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ปัจจุบันมีสำานักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จำานวน 48 สำานักงาน แบ่งเป็น
- สำานักงานบัญชีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำานวน  32   สำานักงาน 
-  สำานักงานบัญชีในส่วนภูมิภาค       จำานวน  16  สำานักงาน

ต้นกล้าสำ นักงานบัญชีคุณภาพ

  กรมพฒันาธรุกจิการคา้ ไดเ้รง่ดำาเนนิการสง่เสรมิ 
และผลักดันสำ า นักงานบัญชี ใ ห้ เ ข้ าสู่ ร ะบบคุณภาพ 
อย่างต่อเน่ือง โดยเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่จำาเป็นให้แก่สำานักงานบัญชี ภายใต้การอบรม 
หลักสูตร “ต้นกล้าสำานักงานบัญชีคุณภาพ” ซ่ึงเปรียบเสมือน 
เป็นการบ่มเพาะสำานักงานบัญชีที่ยังไม่มีความพร้อม 
ในการตรวจรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชีระดับ 
ISO 9001 : 2008  เนือ่งจากยงัขาดทกัษะในดา้นการบรหิาร 
จัดการสำานักงานบัญชี และการเขียนคู่มือการดำาเนินงาน 
สำานักงานบัญชีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้สร้างโอกาสและ 
เตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้ต้นกล้าสำานักงานบัญชี 
เหล่านี้  ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่  
การเติบโตอย่างมีมาตรฐานเป็นสำานักงานบัญชีคุณภาพ
ต่อไป 

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรม 
หลักสูตรต้นกล้าสำานักงานบัญชีคุณภาพแล้ว จำานวน 
903 ราย ทัง้นี ้ผูผ้า่นการอบรม  “ตน้กลา้ส�านกังานบญัช ี
คุณภาพ” สามารถยกระดับเป็น “สำานักงานบัญชีคุณภาพ”  ได้ 
จำานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำานวนสำานักงาน
บัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองในปี 2555 จำานวนทั้งสิ้น  

         15 สำานักงาน

พัฒนาสำ นักงานบัญชีคุณภาพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

การส่งเสริมและพัฒนาสำ นักงานบัญชีคุณภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่
(1)  ผูท้ำาบญัชหีรอืสำานกังานบญัชทีีผ่า่นการรบัรองคณุภาพ ไดร้บัความเชือ่มัน่และยอมรบัจากสาธารณชน สามารถ 

  แข่งขันได้ในระดับสากล
(2)   ลูกค้าหรือธุรกิจท่ีใช้บริการสำานักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จะมีข้อมูลทางการบัญชีและงบการเงิน 

  ที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถนำาไปใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับความเช่ือมั่น 
  จากสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ เน่ืองจากธุรกิจมีข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินท่ีเช่ือถือได้

(3)   ภาครัฐมีข้อมูลท่ีถูกต้องนำาไปวางแผนพัฒนาประเทศได้อย่างถูกทิศทาง นักลงทุนมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ในการตัดสินใจ
  ลงทุนอย่างเหมาะสม รวมท้ังผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง ก่อให้เกิดธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ อีกทั้งเศรษฐกิจ 

  โดยรวมของประเทศดีขึ้น

หัวใจสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสำานักงานบัญชีคุณภาพ จะทำาให้ผู้ประกอบการสำานักงานบัญชีดำาเนินธุรกิจได้ 
อยา่งมอือาชพี สามารถยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร และสรา้งความเขม้แขง็ใหส้ำานกังานบญัชสีามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล 
ซึ่งจะนำามาซึ่งประโยชน์และความมั่งคั่งของเศรษฐกิจไทยในอนาคต



“Ton Kla Accounting Offices” Project
The Department of Business Development has 

made continued efforts in accelerating the promotion 
of accounting offices towards an acceptable quality. 
To this end, the Department has paved their readiness 
and disseminated necessary knowledge to personnel 
of accounting offices under the “Ton Kla Accounting 
Offices” Project. This training indeed served as an 
incubating forum for accounting offices so as to build 
up their readiness for assessment and certification 
of quality in accordance with the ISO 9001 : 2008 
standard, given that these offices lacked skills in the 
administration and preparation of a manual for running 
a quality accounting firm.  Thanks to this project, 
participating accounting offices have been provided 
with an opportunity for development into quality accounting firms.

Since 2011 up to present, 903 trainees under the “Ton Kla Accounting Offices” Project have successfully 
accomplished the training In effect, 12 accounting firms whose personnel underwent this training have achieved 
the “Quality Accounting Office” recognition, representing 80 percent of the total number (15) of accounting offices 
certified as “Quality Accounting Offices” in 2012.

Developing Quality Accounting Offices and Promoting Corporate Governance

The promotion and development of quality accounting offices yield significant benefits to the country 
as a whole in 3 aspects, as follows. 

 (1)  Accountants and accounting firms granted certification of quality gain trustworthiness and public  
   recognition contributing to their competitiveness in an international arena.

 (2)  Clients or traders using services from quality-certified accounting firms will get hold of accurate  
   and complete accounting data susceptible of efficient use in making business decisions. Clients and  
   traders will, as a result of such reliable accounting data as well as financial statements, in turn have 

   confidence from financial institutions in the course of credit application.
 (3)  State agencies will possess accurate data usable in the formulation of proper national development  

   plans. Also, investors including shareholders will be protected through trustworthy data to be consulted  
   in their proper decision-making. All this will contribute to corporate governance and better national  
   economy.

In essence, the promotion and development of quality accounting offices help operators of the accounting 
business run their accounting firms in a professional manner, elevate the quality of their accounting services and 
strengthen their competitiveness at an international level, which will in turn be conducive to benefits and wealth 
of Thai economy in the future. 
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At present, 48 accounting offices have been granted quality certification, 32 of which are accounting offices 
in Bangkok and Greater Bangkok and the remaining 16 are accounting offices in otherparts of the country.

training unDEr thE “knoWlEDgE DEvEloPMEnt toWarDS  
quality accountantS”
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สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

Creating Corporate 
Governance

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและกำากับดูแลให้ธุรกิจที่จดทะเบียนดำาเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดรวมถึงการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ การส่งเสริม 
และกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 9 ฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือ เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีระดับสากล และการสร้างความเช่ือมั่น 
ด้านการลงทุน โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

• แนะนำ นิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาลและกำ กับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

 1. ตรวจแนะนำานิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ให้รู้ถึงหน้าท่ีของนิติบุคคล จำานวน 25,688 ราย 
 2. ตรวจสอบนิติบุคคลไทยท่ีมีคนต่างด้าวถือหุ้นท่ีมีสถานะนิติบุคคลคงอยู่ ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียง 

  ท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ขออนุญาตการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
  พ.ศ. 2542 จำานวน 1,000 ราย 

 3. ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวท่ีได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
  ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จำานวน 955 ราย 

 4. ตรวจสอบรายงานประจำาปีของบริษัทมหาชนจำากัด จำานวน 652 ราย 
 5. ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำากัด/ตรวจการงานบริษัทจำากัด จำานวน 5 ราย
 6. ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จำานวน 2,216 ราย

การอบรม "พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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The Department of Business Development is an agency in charge of the service of corporate registration,  
the regulation of business operation in accordance with statutory requirements and the promotion of corporate 
governance. The Department ensures compliance with 9 pieces of legislation the execution of which falls under the 
Department’s responsibility. It is intended by the Department that Thai business entities will create their corporate 
governance with a view to further establishment of their trustworthiness, enhanced competitiveness in an international 
arena and confidence amongst investors. Along these lines, the Department has pursued activities in the following 
directions.

• Giving Advice on Corporate Governance and Exercising Oversight of Business Operation  
in Compliance with the Law. In 2012, activities enumerated below were carried out.

 1. Advising newly incorporated legal entities to be aware of their statutory duties. (The Department performed  
  this action on 25,688 legal entities.) 

 2. Scrutinising Thai corporate entities the shares of which are held by foreigners and which operate businesses  
  in a manner likely to circumvent the legal requirement as to obtaining a licence under the Foreign Business  
  Act, B.E. 2542 (1999). (The Department performed this action on 1,000 corporate entities.) 

 3. Scrutinising the operation of foreign businesses granted licences under the Foreign Business Act, B.E. 2542  
  (1999). (The Department performed this action on 955 corporate entities.)

 4. Auditing annual reports of public limited companies. (The Department performed this action on 652 corporate  
  entities.) 

 5. Inspecting operation of public limited companies/limited companies. (The Department performed this action  
  on 5 corporate entities.)

 6. Undertaking inspection in response to complaints received. (The Department performed this action on 2,216  
  corporate entities.)

• Providing Training on Corporate Governance. The Department held training on corporate governance 
in an attempt to promote business operators’ awareness of the need to comply with laws and put forth good 
corporate governance. The training, attended by 4,599 business operators and persons concerned all over the 
country, was organised on 8 occasions, 2 of which in Bangkok and 6 in other provinces (Chiangmai, Udon Thani, 
Ubon Ratchathani, Chonburi, Songkhla and Phuket)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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• อบรมนิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาลธุรกิจ เพ่ือแนะนำาและป้องกันให้ผู้ประกอบการตระหนักและให้ความสำาคัญ 
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลท่ีดี โดยมีการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจ 
และผู้เก่ียวข้องท่ัวประเทศ จำานวน 4,599 ราย รวม 8 คร้ัง ได้แก่ ส่วนกลาง 2 คร้ัง ส่วนภูมิภาค 6 คร้ัง (เชียงใหม่ อุดรธานี 
อุบลราชธานี ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต)

• จดัประกวดธรรมาภบิาลธุรกจิดีเด่น เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหธ้รุกจิปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล มคีณุธรรม จรยิธรรม 
ในการประกอบธุรกิจ โดยใช้เกณฑ์การประเมินธุรกิจ 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  
หลักการมสีว่นรว่ม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้คา่ ซึง่ไดม้กีารมอบรางวลัธรรมาภบิาลธรุกจิดเีดน่ ประจำาป ี2554 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้ได้รับรางวัล 
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จำานวน 9 ราย ได้แก่ 

• จัดทำ คู่มือแนะนำ นิติบุคคลตั้งใหม่ เร่ือง “ส่ิงท่ีต้องรู้เม่ือเป็นห้างหุ้นส่วน 
บริษัท” เพ่ือให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องเม่ือได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท และเม่ือประกอบธุรกิจแล้ว 
จะต้องดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลจึงได้กำาหนดกรอบของมาตรฐานทางจริยธรรม 
ขององค์กรธุรกิจข้ึนเพ่ือให้ธุรกิจได้นำาไปปรับใช้ โดยเผยแพร่ให้กับนิติบุคคลท่ีจัดต้ังใหม่  
ปีละมากกว่า 50,000 ราย โดยจะเร่ิมดำาเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 และมีการเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าท้ังในรูปแบบของ pdf และ E-book

	  

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด กรุงเทพมหานคร

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำากัด กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ 
คอนซัลติ้ง จำากัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำากัด สมุทรปราการ

บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำากัด เลย

บริษัท ใบธง จำากัด พะเยา

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำากัด ชลบุรี

บริษัท ซัมมิท โซว่า แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด ชลบุรี

บริษัท ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล 
(ประเทศไทย) จำากัด

ระยอง

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
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• Organising the DBD Corporate Governance Award. The DBD Corporate Governance Award was 
held by the Department in an endeavour to promote corporate governance and encourage business operators to 
adhere to morality and ethics in their operation of business. For this purpose, corporate governance was assessed 
by reference to 6 principles, namely, the Rule of Law Principle, the Merit Principle, the Transparency Principle, 
the Participation Principle, the Accountability Principle and the Worthiness Principle. DBD Corporate Governance 
Awards 2011 were presented on 3rd May 2012 at the Business Development Training Centre on the 6th Floor of the 
Department’s building. In this connection, 9 corporate entities were granted the DBD Corporate Governance Awards, 
as shown below

• Making a Consultative Manual for Newly Incorporated Legal Entities. The Department of Business 
Development has made a manual on “What to Know When Becoming a Partnership and a Company”  as a guidance 
for managing partners, directors or those concerned when their partnerships or companies are incorporated. Also, 
in promoting corporate governance, the Department has laid down ethical standard guidelines capable of appropriate 
adaptation by business organisations. The guidelines have, as from October 2012, been disseminated to over 50,000 
legal entities newly incorporated each year and have also been publicised in a PDF format and an E-book format via  
the Department’s official website

training on “knoWlEDgE DEvEloPMEnt toWarDS corPoratE govErnancE anD ProMotion of thE quality 

of accounting officES” at chiangMai

Khanom Electricity Generating Company Limited Bangkok

Chaiyaboon Brothers Company Limited Bangkok

STA Accounting and Consulting Company Limited Bangkok

Design Alternatives Company Limited Samutpakarn

Honda Muang Loei Company Limited Loei

Baitoung  Company Limited Payao

Thai Eastern Rubber Company Limited Chonburi

Summit Showa Manufacturing Company Limited Chonburi

Halla Climate Control (Thailand) Company Limited Rayong



โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development52

พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

Developing Business towards 
Quality Standards

ปี 2555 เป็นปีท่ีการดำาเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ 
และศักยภาพแก่ธุรกิจ การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การสร้างโอกาสทางการตลาดและเช่ือมโยงเครือข่ายสู่สากล  
ซ่ึงหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 
- 2559) ท่ีต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยปรับตัวและเตรียมพร้อมกับโอกาสและการแข่งขันในโลกการค้าท่ีกำาลังเปล่ียนแปลง และ 
การท่ีประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

สาขาธุรกิจท่ีเป็นเป้าหมายของการดำาเนินงานในปี 2555 ประกอบด้วย ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ 
 และธุรกิจบริการ

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ เป็นแนวทางการพัฒนา 
ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย เพ่ือให้ธุรกิจมีมาตรฐานการบริหารจัดการ  
มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้

ท่ีผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกใน 2 ส่วน  
คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โดยมีธุรกิจค้าส่งผ่านการพัฒนา 
รวมท้ังส้ิน 60 ราย ช่วยให้ธุรกิจบริหารกิจการและจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนคลังสินค้าลง 
เฉล่ียร้อยละ 10 – 15 หรือคิดเป็นมูลค่าเฉล่ียราว 130 ล้านบาทต่อปี 
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fiElD triPS to WarEhouSES of WholESalErS ProviDing logiSticS SErvicES to MEMbEr rEtailErS

The year 2012 was in effect dedicated by the Department to the promotion and development of business, with 
particular emphasis on building up knowledge and potential of traders, elevating businesses towards quality standards, 
creating market opportunities and establishing networks towards internationality. All these contemplated activities are  
indeed in line with the Government’s policies as well as the 11th National Economic and Social Development Plan 
(2012-2016), which are aimed at encouraging Thai businesses to make appropriate adaptation and become well 
prepared for opportunities and competition in the changing world’s trade and also for Thailand’s imminent integration 
into the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.

The sectors of business principally targeted by the Department of Business Development in its operation of work 
are wholesale and retail, franchising, logistics and services sectors.

The Wholesale and Retail Business

In an attempt to promote and develop Thai wholesale and retail business, the Department of Business Development 
has striven to elevate standards of business administration of traders in this sector and establish business networks 
amongst them, in the hope that traders would achieve administration standards, strengths and competitiveness. 

In this connection, the Department of Business Development has taken assiduous action in elevating logistical 
skills of wholesale and retail business operators in 2 aspects, namely, (1) developing warehousing management and 
(2) developing business quality standards. In effect, 60 wholesalers have been developed and become well able 
to manage their business and warehousing operation in an efficient manner, thereby leading to the reduction of 
warehousing costs by 10 – 15 percent or 130 million Baht per annum.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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ส่วนการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้ดำาเนินการไปแล้ว 22 เครือข่าย ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีก 
กว่า 10,000 ราย 

จนถึงส้ินปี 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำาเนินการพัฒนาธุรกิจค้าส่งไปแล้ว 82 ราย ธุรกิจค้าปลีกอีกกว่า 57,000 ราย 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจำานวนธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้ังประเทศ 

ธุรกิจแฟรนไชส์

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมมาอย่างต่อเน่ือง  
ท้ังจากนักธุรกิจท่ีต้องการลงทุนและจากผู้บริโภค และมีการขยายตัวข้ึนมากท้ังในด้าน
จำานวนธุรกิจ จำานวนสาขา และมูลค่า โดยส่วนหน่ึง คือ ธุรกิจท่ีผ่านการพัฒนาเข้าสู่ระบบ
แฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Franchise B2B) ซ่ึงเม่ือถึงส้ินปี 2555 มีธุรกิจ 
ผ่านการพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รวมท้ังส้ิน 419 ราย จากจำานวนธุรกิจแฟรนไชส์
ท้ังหมด 536 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 78 โดยในจำานวนท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ร้อยละ 57 เป็นประเภทธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

เม่ือพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์แล้ว เป้าหมายสำาคัญอีกประการหน่ึงคือ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ  
เพ่ือให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดับสากล ซ่ึงมีเคร่ืองมือสำาคัญคือ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีการประเมิน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ธุรกิจแฟรนไชส์ประเมินตนเองให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ ข้ันตอน 
ต่อมา นักวินิจฉัยซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญจะประเมินการบริหารจัดการของธุรกิจในแต่ละด้านเพ่ือสอบทานข้อเท็จจริงจากการประเมิน
ตนเอง และข้ันตอนสุดท้าย คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชน 
จะทำาการประเมินอีกคร้ัง จนถึงส้ินปี 2555 มีธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ 
รวม 78 ราย โดยร้อยละ 41 เป็นประเภทธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

งานมอบรางวัล thailanD 

franchiSE  quality  

aWarD  2012 (tfqa 2012)

นอกจากน้ี ได้ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีมีศักยภาพ 
สู่ตลาดสากล ตลอดจนการเ ช่ือมโยง เครือข่ายและ 
ขยายช่องทางการตลาด โดยจัดให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ได้นำาเสนอและสร้างเครือข่ายธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ (Franchise  
Go Inter) โดยเม่ือส้ินปี 2555 มีธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมกิจกรรม 
Franchise Go Inter รวมท้ังส้ิน 39 ราย ซ่ึงผลสำาเร็จ 
ของกิจกรรม Franchise Go Inter เห็นได้จากการท่ีมีธุรกิจ 
แฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศ จำานวน 15 ราย  
ใน 27 ประเทศ

การลงนามสัญญาขายธุรกิจในรูปแบบ MaStEr  franchiSE ระหว่าง

ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ศรีวรรณของประเทศไทย กับร้าน JaSPEr houSE ของ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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Franchising Business

Franchising business in Thailand has consistently gained increasing 
popularity amongst both investors and consumers, with apparent growth in the  
number of businesses, number of branches and business values. In effect, a large 
number of franchising-business operators are those undergoing the “Franchise B2B” 
development programme initiated by the Department of Business Development. As 
of the end of 2012, 419 businesses have, under this programme, been developed 
towards the franchising system. Given that there existed a total of 536 franchise 
businesses throughout the country, businesses developed by the Department towards 
the franchising system therefore accounted for 78 percent. Indeed, 57 percent of  
those developed franchising-traders have engaged in food and beverage franchises.

With respect to the establishment of networks for the wholesale and retail business, 22 networks have thus far 
been built up, covering over 10,000 traders. 

Up to 2012, the Department of Business Development has developed 82 wholesalers and over 57,000 retailers, 
representing approximately 20 percent of wholesalers and retailers of the entire country. 

Another attempt to be pursued following successful development of businesses into the franchise system lies 
in the elevation of business quality standards so that businesses will achieve systematic administration as well as 
internationally recognised standards. For this purpose, Franchise Quality Assessment is to be conducted in 3 steps. 
The step-one assessment involves traders’ self-assessment of their businesses’ strengths and weaknesses. In the step 
two assessment, independent experts will assess logistical administration of the business in each aspect in review of 
the self-assessment. The final step involves an assessment by a committee appointed by the Department of Business 
Development, which consists of experts from both public and private sectors. As of the 2012 year-end, 78 franchise 
businesses have passed this assessment of franchise quality standards, 41 percent of which are franchise operators in 
food and beverage business. 

cErEMony for PrESEntation  

of thE thailanD franchiSE 

quality aWarD 2012 (tfqa 2012)

In addition, the Department of Business Development has made 
efforts in promoting high-potential franchise businesses to international 
markets and creating networks and market channels for them.  
To this “Franchise Go Inter” end, franchise business operators were 
given opportunities to present their franchises and establish business 
links at both domestic and international levels. At the end of 2012,  
39 franchise traders joined this “Franchise Go Inter” activity, as a result 
of which 15 franchises from Thailand successfully expanded their franchises to 27 foreign countries.

franchiSE agrEEMEnt Signing cErEMony
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ธุรกิจโลจิสติกส์

ในปี 2555 มีธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยจำานวนกว่า 17,000 ราย ทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า  
242,000 ล้านบาท ธุรกิจโลจิสติกส์จึงเป็นอีกหน่ึงสาขาธุรกิจท่ีสำาคัญท้ังในเชิงจำานวนและมูลค่าโดยรวมของสาขาธุรกิจเอง 
และเป็นสาขาธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน (ต้นทุนและประสิทธิภาพ) ในทุกสาขาธุรกิจของไทย 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีสำาคัญ คือ การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ  
การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจกับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล (ISO 9001) และการสร้างเครือข่าย/การสำารวจ
เส้นทางและขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

• การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เน้นที่กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งมีจำานวนสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 30 ของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่กำาลังเริ่มต้นการพัฒนาและเน้นการให้บริการกับธุรกิจ 
ในประเทศเป็นหลัก โดยเมื่อสิ้นปี 2555 มีธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 76 ราย

การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน iSo ประจำาปี 2555

       2. การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล (ISO 9001)  
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสนับสนุน 
ผู้เช่ียวชาญให้คำาปรึกษาแนะนำา เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน ISO  
เพ่ือยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 9001) 
ซ่ึงเ ม่ือถึงส้ินปี 2555 มีธุรกิจโลจิสติกส์ 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO จำานวน 113 ราย

• การสร้างเครือข่าย/การสำ รวจเส้นทางและขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

เพ่ือให้ธุรกิจไทยมีความเข็มแข็งและสามารถแข่งขันได้ การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายธุรกิจท้ังในประเทศ 
และระหว่างประเทศ จะเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันและเพ่ิมช่องทางการขยายตลาดให้กับธุรกิจไทย โดยในปี 2555  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการ

1. สร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานธุรกิจ 
 โลจิสติกส์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี

2. สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
 ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
 ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำาเนินการส่งเสริมพัฒนา

3. ศึกษาแลกเปล่ียนโอกาสทางการตลาดและสำารวจ 
 เส้นทางโลจิสติกส์การค้า จำานวน 3 เส้นทาง ได้แก่

  (1)  นครพนม-ลาว-เวียดนาม-จีน  (เส้นทาง R12)
  (2)  หาดใหญ่-มาเลเซีย-สิงคโปร์   (เส้นทาง AH2)
  (3)  มุกดาหาร-ลาว-เวียดนาม  (เส้นทาง R9)

ผลจากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา ทำาให้มีธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาภายใต้กิจกรรมต่างๆ รวม 2,463 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของจำานวนธุรกิจโลจิสติกส์ท้ังประเทศ

การให้ความรู้ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน + 6
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Logistics Business

In 2012, there were over 17,000 Thai corporate entities engaging in the logistics business, with the aggregate 
capital of over 242,000 million Baht. Therefore, the logistics business is another business of particular importance in 
terms of business volume and economic value generated. Indeed, this business sector serves as a driving force towards 
competitiveness (in view of costs and efficiency) in all businesses of Thailand.

An important way to promote and develop the logistics business lies in the development of business operators 
in this sector towards quality standards. Such attempts may be pursued in 2 aspects: (1) developing business operators 
towards an internationally recognised quality-standard (ISO 9001) and (2) establishing business networks/surveying 
and penetrating foreign markets.

• Putting Forth Development towards Quality Standards

In an attempt to pave readiness and elevate potential of Thai logistics business operators, the Department of 
Business Development has taken serious action in putting forth development of this business towards quality standards. 
This was pursued in 2 ways herebelow stated. 

First, the Department of Business Development put forth development towards general quality standards  
set for businesses concerned. Emphasis was placed on the business of carriage of goods by road, which accounted 
for 30 percent of the entire logistics businesses. Most of these logistics business operators were in their infancy period 
and principally served domestic trade. At the 2012 year-end, 76 logistics business operators have achieved the 
established quality-standards

DEvEloPMEnt of logiSticS buSinESS toWarDS thE iSo StanDarD, 2012

Secondly, the Department also 
elevated logistics business operators 
towards the ISO 9001 standard. In this 
regard, the Department made available 
experts for giving advice on formulation of 
systems along the line of the ISO standard 
(ISO 9001). At the 2012 year-end, 113 
logistics business operators have been  
ISO 9001 certified.

• Establishing Business Networks/Surveying and Penetrating Foreign Markets

In order to foster strengths and competitiveness of Thai businesses, the establishment of business allies or 
networks, at both domestic and international levels, is indispensable and is indeed a vital tool for creating business 
opportunities and expanding market channels. In 2012, the Department of Business Development has undertaken the 
following activities:

1. Organising workshop training and field trips to exemplary logistics businesses; 
2. Establishing allied networks of operators of the logistics business and businesses accidental to logistics under  

 development by the Department of Business Development;
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ธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการท่ีเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมในปี 2555 ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสปา  และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ   
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและอยู่ในความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศและเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในข่ายการเปิดเสรีการค้า
บริการภายใต้กรอบ AFAS โดยแนวทางในการส่งเสริมท่ีสำาคัญคือ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ท้ัง 3 สาขา โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจของท้ัง 3 สาขาน้ี จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือแนะนำาและวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจ 
ในมิติต่างๆ ซ่ึงจะทำาให้ธุรกิจปรับปรุงการดำาเนินงานได้อย่างถูกต้องและเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้จัดผู้เช่ียวชาญเข้าไปช่วยให้ความรู้และคำาปรึกษาแนะนำา ณ สถานประกอบการ 

ท้ังหมดน้ีก็เพ่ือให้ธุรกิจบริการของไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรีอาเซียน และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภค โดยผลสำาเร็จของการดำาเนินงานในปี 2555 มีดังน้ี 

• ธุรกิจร้านอาหาร เข้ารับการพัฒนาการบริหารจัดการ 102 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจร้านอาหาร  
 จำานวน 31 ราย ยอดรวมส้ินปี 2555 มีธุรกิจร้านอาหารเข้ารับการพัฒนาการบริหารจัดการ รวม 1,029 ราย ผ่านเกณฑ์ 
 มาตรฐานคุณภาพธุรกิจร้านอาหาร 140 ราย

• ธุรกิจสปา เข้ารับการพัฒนาการบริหารจัดการ 117 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา จำานวน 30 ราย  
 ยอดรวมส้ินปี 2555 มีธุรกิจสปาเข้ารับการพัฒนาการบริหารจัดการ รวม 481 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 ธุรกิจสปา 133 ราย

• ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นการดำาเนินงานในปีแรก มีธุรกิจบริการผู้สูงอายุเข้ารับการพัฒนาการบริหารจัดการ  
 40 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จำานวน 12 ราย

นอกจากน้ัน ในตลอดหลายปีท่ีผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินแผนงานโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาธุรกิจบริการ
ในหลากหลายสาขา โดยมีจำานวนธุรกิจท่ีผ่านการพัฒนาไปแล้วกว่า 3,000 ราย

จากการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองในงานด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้เข็มแข็ง มีมาตรฐานคุณภาพท่ีผ่านมาจนถึง  
ณ ส้ินปี 2555 ได้มีธุรกิจไทยเข้ารับการพัฒนาแล้วประมาณ 63,000 ราย  

ท้ังหมดน้ี ก็ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะให้ธุรกิจไทยมีศักยภาพและเติบโตอย่างเข้มแข็ง และพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการแข่งขันและโอกาสทางการค้าท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือประเทศไทยจะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเป็นผู้นำาใน AEC

การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสู่ความสำาเร็จ
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3. Exploring and sharing market opportunities and surveying 3 logistics highways, viz :  
  (1)  Nakhon Phanom-Laos-Vietnam (R12 Highway);
  (2)  Hadyai-Malaysia-Singapore  (AH2 Highway); and
  (3)  Mukdahan-Laos-Vietnam (R9 Highway).

Under various activities undertaken by the Department of Business Development, 2,463 logistics business operators 
have been developed. Such number indeed represents 14.5 percent of logistics business operators in the entire country. 

Service Businesses

The service businesses actually constituted the main target for promotion by the Department of Business 
Development in 2012. The service businesses consist of the restaurant business, spa business and elderly care business, 
which have high potential for growth and interest by foreign investors. In addition, these businesses are covered by 
the liberalisation target under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). The Department’s promotional 
approach lies in the elevation of the quality of these 3 businesses. For this purpose, quality standards for these 
businesses have been formulated as guidance for assessment of management in different dimensions. Such guidance 
and assessment would help business operators make proper improvement of their businesses and undertake consistent 
self-development. In effect, the Department of Business Development has made available experts for educating and 
advising entrepreneurs at their places of business as well.

All these attempts have been aimed at fostering competitiveness of Thai businesses amidst the ASEAN free trade 
system and changes in information technology as well as consumers’ behaviours. The success of the Department’s 
endeavours in this matter throughout 2012 is reflected in the following. 

• 102 restaurant-business operators received development of managerial skills, 31 of which successfully  
 passed the quality standard formulated for the restaurant business. As of the end of 2012, 1,029 restaurant 
 business operators received development of managerial skills, 140 of which achieved the quality standard. 

• 117 spa-business operators received development of managerial skills, 30 of which successfully passed  
 the quality standard formulated for the spa business. As of the end of 2012, 481 spa-business operators  
 received development of managerial skills, 133 of which achieved the quality standard. 

• 40 operators of the elderly care business received development of managerial skills, 12 of which successfully  
 passed the quality standard formulated for the elderly care business. In effect, the Department undertook  
 managerial skill development for the elderly care business for the first year.

Further, over several past years, the Department of Business Development carried out a plethora of action 
plans and projects aimed at the development of many branches of service businesses, as a result of which over 3,000 
businesses have been successfully developed. 

In consequence of continued efforts made by the Department of Business Development in the promotion and 
development of businesses up to the 2012 year-end, approximately 63,000 businesses of Thailand have been developed.

All these endeavours have been pursued in the hope that Thai businesses would arrive at high potential, 
achieve sturdy growth and become ready for competition in international markets, in particular, amidst increasing 
trade opportunities flowing from the imminent integration into the ASEAN Economic Community (AEC). In this regard, the 
Department of Business Development prides itself on enabling Thai businesses to play leading roles in the AEC to come. 
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DBD Academy กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ

DBD Academy and the Development 
of Entrepreneurs’ Potential

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะรองรับ
การเปิดการค้าเสรี รวมท้ังสร้างโอกาสทางการตลาดของไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
การจัดต้ัง DBD Academy จึงเป็นเป้าหมายสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนา
หลักสูตรการบ่มเพาะขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการให้คำาปรึกษาแนะนำาโดยผู้เช่ียวชาญรายสาขาจากสถาบัน
การศึกษาและองค์กรต่างๆ เพ่ือพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความพร้อมท่ีจะสามารถแข่งขันหรือเผชิญสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 
ท่ีมีการเคล่ือนไหวและส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว

การดำาเนินงาน DBD Academy มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ในความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจในสาขาต่างๆ เพ่ือให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง รวมถึง 
สร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่ีย่ังยืน เป็นระบบ และมีความต่อเน่ืองให้ภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวในเชิงรุก 

DBD Academy เร่ิมดำาเนินงานใน 5 สาขา ประกอบด้วย Logistics, e-Commerce, Franchise, Business Innovation และ 
ศูนย์ให้คำาปรึกษาธุรกิจ โดยในปี 2555 ได้ขยายการดำาเนินงานของ DBD Academy ให้ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจในสาขาต่างๆ 
เพ่ิมเติมอีก 4 สาขา ได้แก่

• Asian Trends Academy ร่วมกับ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อม 
 การเข้าสู่ AEC

• Marketing Case Academy ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ศึกษาวิจัยธุรกิจ 
 ด้านการตลาด การให้คำาปรึกษา และพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ 

• Branding Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษางานวิจัยธุรกิจด้านตราสินค้า พัฒนาการสร้าง 
 และบริหารตราสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ

• Cyber Learning Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการพัฒนาระบบการให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบ 
 ออนไลน์ เพ่ืออำานวยความสะดวกและขยายองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกพ้ืนท่ี

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ DbD acaDEMy
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The Department of Business Development has set its determined policy in developing business operators 
towards strengths, resilient potential and readiness for trade liberalisation and creating market opportunities for Thai 
traders upon the imminent transition into the ASEAN Economic Community (AEC). To these ends, the establishment of 
the DBD Academy serves as an important instrument for the development of potential of business operators. This DBD 
Academy strives to create bodies of knowledge, put in place training programmes incubating business capability for 
enterpreneurs and also give business advice by experts in specific fields from educational institutions as well as other 
bodies, with a view to making Thai businesses well equipped with skills and ready for competition amidst the world 
economic situations which are highly dynamic and produce rapid impacts. 

The DBD Academy, in its operation, attempts to build up co-operation with educational institutions and agencies 
publicly recognised for expertise in business development in particular fields in the hope that such expertise will 
optimally bring entrepreneurs in the business sector of Thailand towards strength, sustainable, systematic and consistent 
development and readiness for proactive adaptation. 

The DBD Academy has operated in 5 areas: Logistics, e-Commerce, Franchise, Business Innovation and Business 
Consultancy Centre. In 2012, the operation of the DBD Academy has extended to cover 4 additional areas as spelled 
out below.

• Asian Trends Academy : entering into co-operation with the Asian Knowledge Institute (AKI) in developing  
 training programmes in preparation for the transition into the AEC.

• Marketing Case Academy : entering into co-operation with College of Management, Mahidol University   
 in conducting studies and research related to marketing, giving advice and developing market opportunities  
 for Thai businesses, with a view to their competitiveness.

• Branding Academy : entering into co-operation with Thai Chamber of Commerce University in conducting  
 studies and research related to branding and brand development and administration, in an attempt to  
 create added value for goods and services.

• Cyber Learning Academy : entering into co-operation with Rangsit University in developing online knowledge 
 management systems for disseminating knowledge to entrepreneurs across the country. 

Over the past year of 2012, the DBD Academy invited experts in particular fields as speakers on current business 
situations, organised training workshops, provided business consultancy and promoted the establishment of networks 
of relevant businesses. The DBD Academy also made available experts in specific branches of business as trainers in 
training programmes of particular importance, namely, “Creating and Developing Branding” Programme, “Finance and 
Business Risk Management” Programme, “Readiness Preparation for New Enterpreneurs” Programme, and “Marketing 
Management” Programme, with extensive participation by a total of 949 SMEs.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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ผลท่ีได้รับ ผู้ได้รับการพัฒนามีความพึงพอใจ ร้อยละ 91 ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 86 สามารถนำาไปพัฒนาการบริหาร 
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกระจายสู่ช่องทางการตลาดใหม่ ดังน้ัน DBD Academy จึงเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในแต่ละสาขา เพ่ือเข้าสู่ AEC ในปี 2558

จากการท่ีประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs กว่า 2.65 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99 ของผู้ประกอบธุรกิจท้ังหมด  
โดยกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีมีปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน จึงมีความต้องการ 
การพัฒนาธุรกิจท่ีแตกต่างกันตามไปด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีนโยบายในการพัฒนา SMEs ซ่ึงเป็นรากฐานสำาคัญ 
ของเศรษฐกิจในประเทศให้ได้อย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี

การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ “Biz Club” จึงเป็นการส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ โดยเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม การสร้างความแข็งแกร่ง
ทางธุรกิจและจับคู่พนัธมิตรธุรกจิ ตลอดจนประสานให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในพืน้ทีอ่ย่างครบวงจร ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจรว่มกนั
ดำาเนนิงานพฒันาตนเองภายใตก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุของหนว่ยงานภาครฐั องคก์รเอกชน และสถาบนัการศกึษา โดยมแีนวทาง
ดำาเนินงาน ดังนี้

1) สร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจและสร้างพันธมิตรในการทำางานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี แลกเปล่ียน 
ระดมความเห็นแนวทางและความต้องการพัฒนาธุรกิจ

2) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ การปรึกษาแนะนำาการประกอบธุรกิจของสมาชิกในด้านต่างๆ อาทิ  
การบริหารจัดการ การตลาด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ตลอดจนการบริหารกลุ่มเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจ

3) เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ เช่ือมโยงธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกันระหว่าง ต้นน้ำา-กลางน้ำา-ปลายน้ำา การร่วมกันแก้ไขปัญหา
และพัฒนาธุรกิจระหว่างกลุ่มธุรกิจในระดับพ้ืนท่ี ไปสู่ระดับภูมิภาค

กิจกรรมสร้างตัวแทนการค้าพร้อมสู่สากล

ตลอดปี 2555 การดำาเนินงานภายใต้ DBD Academy ได้นำาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขามาให้ความรู้สถานการณ์ธุรกิจ  
พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำาปรึกษาธุรกิจ รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรในแต่ละด้านและสาขาธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรการสร้าง 
และพัฒนาตราสินค้า หลักสูตรการบริหารการเงินและความเส่ียงธุรกิจ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้ประกอบการใหม่ 
หลักสูตรบริหารจัดการการตลาด ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 
ได้รับการพัฒนา 949 ราย
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1) Establishment of Business Networks : connecting business operators, building up business allies working closely 
with local agencies and exchanging as well as brainstorming ideas on directions and needs for business development;

2) Development of Business Networks : providing knowledge and skills, giving advice to members on various 
matters related to their businesses (e.g. business administration, marketing, branding, product development), managing 
business networks and handling business matching; and

3) Linkage of Business Networks : linking interrelated businesses (covering downstream, midstream and upstream 
operations) and encouraging collaborative action amongst these businesses in finding solutions to problems encountered 
and putting forth business development amongst their groups from a local level towards a regional level.

Given that Thailand has more than 2.65 million SMEs (accounting for 99 percent of business operators in the 
entire country) located in different regions with different needs for business development, the Department of Business 
Development therefore has had steady policies dedicated to the development of SMEs, which indeed constitute a 
vital foundation of national economy, in a manner reaching all areas of the country and corresponding to varying 
potential of different areas accordingly.

In addition, the Department of Business Development has promoted the establishment of a“Biz Club” as a focal 
point for business development in each area and as a forum for exchanging knowledge and experiences amongst 
business operators. Through a Biz Club, business networking and business matching are encouraged, thereby contributing 
to business strength. Indeed, the Biz Club in each area plays a co-ordinating role leading to full-scale development 
of businesses in respective areas. In this light, business operators collaboratively take their self-development action 
under support lent by public agencies, non-governmental organisations and educational institutions. Directions for work 
operation may be described below.

The evaluation of the training programmes revealed participants’ satisfaction. In effect, 91 percent of trainees 
gained new knowledge and 86 percent could successfully adapt the acquired knowledge and skills in developing their 
business administration, improving their products and distributing products to new markets. As such, the DBD Academy 
actually represents a new dimension for the development of potential of SMEs in varying branches towards readiness 
for the integration into the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.

SEMinarS aiMED at Enhancing buSinESS SkillS anD 
knoWlEDgE on buSinESS SituationS, With livE 

broaDcaSting to biz clubS in all rEgionS  
acroSS thE country
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ตลอดปี 2555 สมาชิกในแต่ละพ้ืนท่ีได้มีการประชุมหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจ 
ร่วมกัน รับการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม e-Learning และ VDO Conference การรับคำาปรึกษา
แนะนำาการแก้ไขปัญหาและสร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  รวมท้ังการร่วมกันออกงานแสดงสินค้า 
การขยายช่องทางการตลาด และการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีผู้เข้าร่วม 
การพัฒนา 7,144 ราย

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จึงเป็นกลไกสำาคัญท่ีเช่ือมโยงผู้ประกอบธุรกิจตลอดจนหน่วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือประสานพลัง 
และตอบสนองความต้องการพัฒนาธุรกิจให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจท่ีเข้มแข็ง สร้างโอกาสทางการตลาด 
ร่วมกันในการขยายตลาดธุรกิจจาก Local ก้าวสู่ Global 

กิจกรรม biz club ในส่วนภูมิภาค

การจัดต้ัง Biz Club เริม่นำาร่อง ในปี 2554 จำานวน 8 แห่ง ในส่วนกลาง 2 แห่ง ได้แก่ กรมพฒันาธรุกจิการค้า สนามบนินำา้ 
และส่วนภมูภิาค 6 แห่ง ได้แก่ สำานกังานพฒันาธรุกจิการค้าจงัหวดัเพชรบรุ ี ชยันาท เชยีงใหม่ พษิณโุลก ขอนแก่น และสงขลา  
และปี 2555 ได้ขยายการจดัตัง้ Biz Club อกี 5 แห่ง คอื สำานกังานพฒันาธรุกจิการค้าจงัหวดัเชยีงราย พจิติร นครราชสมีา ชลบรุี 
(พทัยา) และกาญจนบรุ ีรวม Biz Club มสีมาชกิรวมกนักว่า 15,000 ราย 
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The establishment of a Biz Club started its life in 2011, in which 8 pilot Biz Clubs were set up (2 in the Central 
Part, at the Department of Business Development, Sanambinnam, and  6 in other regions, at Business Development 
Offices of the following Provinces: Petchaburi, Chainat, Chiangmai, Phitsanulok, Khonkaen and Songkhla. In 2012,  
5 additional Biz Clubs have been established at Business Development Offices of Chiangrai, Pichit, Nakornratchasima, 
Chonburi (Pattaya City) and Kanchanaburi. All Biz Clubs thus far set up now have over 15,000 members.  

Throughout 2012, members in 
each region met for discussing and 
exchanging views on problem resolution 
as well as business development, learning 
new business knowledge through the 
learning programmes disseminated and 
broadcast via the satellite e-Learning and 
VDO Conference systems and receiving 
from experts in specific areas advice on 
practical solutions to business problems 
and business development directions.  
Also, Biz Clubs organised Products Exhibitions, market promotional events and other activities in demonstration of 
Corporate Social Responsibility (CSR). Apparently, 7,144 members participated in the development programmes 
organised by Biz Clubs.

Biz Clubs thus serve as an important mechanism for bridging business operators and agencies in localities 
with a view to creating concrete collaboration in response to business development needs in the neighborhoods, 
establishing strong business-allies and building market opportunities whereby local market concentration can be 
promoted into global market access.

biz club activitiES in Provincial arEaS acroSS thE country 
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พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าไทย

Developing Potential of Trade 
Associations in Thailand

สมาคมการค้า เป็นนิติบุคคลท่ีก่อกำาเนิดข้ึนตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ด้วยเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริม
การรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละสาขาธุรกิจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาธุรกิจ ส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางการยกระดับธุรกิจของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการประกอบธุรกิจท่ีส่งผล
ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศและประชาชน สมาคมการค้าจึงเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจ 
ท่ีจะเป็นกลไกสำาคัญนำาสู่การพัฒนาท่ีตรงกับความจำาเป็นของภาคธุรกิจไทยท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจน 
ความร่วมมือจากทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยภาคเอกชนเป็นแกนหลักและภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
อำานวยความสะดวก เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไทยท่ีสามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืนได้อย่างแท้จริง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำาเนินงานส่งเสริมพัฒนาให้สมาคมการค้ามีความเข้มแข็งและสามารถดำาเนินการ 
ตามบทบาทหนา้ที่ใหบ้รรลเุปา้หมายในการสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิใหแ้กภ่าคธรุกจิไทย  
โดยมีกระบวนการพัฒนาบันได 5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสมาคมการค้า 

มุง่เนน้การเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาบทบาทของผูบ้รหิารสมาคมการคา้ใหม้กีารบรหิารจดัการ
สมาคมที่ดี เพื่อให้การดำาเนินงานของสมาคมการค้าบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสมาคมการค้า
จำาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาสมาคมการค้าให้เข้มแข็ง เพื่อผลักดันธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและแข่งขันได้ต่อไป

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมการค้า
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Trade association are juristic persons established under the Trade Associations Act, B.E. 2509 (1966) with 
the intention to promote collaborative alliance amongst traders in respective lines of trade for the purposes of joint 
action in solving problems encountered, putting forth business development and communicating official information 
amongst members in the interest of proper understanding as to the elevation of competitiveness and impacts 
of business operations on efficient generation of economic added value for the nation and the public at large.  
Trade associations are thus the heart of businesses and serve as a vital instrument for triggering development well 
responsive to the needs of Thai businesses, which practically require serious support and co-operative hands from 
all parties concerned, both in the public and private sectors. Indeed, the private sector plays a leading part whilst 
the public sector assumes a supportive and facilitating role, collectively conducive to the development of Thai 
businesses to the extent capable of steering national economy towards actually sustainable growth. 

The Department of Business Development has assiduously made attempts in strengthening trade associations 
and putting forth their successful operation in achievement of their goals in connection with the creation of 
competitiveness and generation of economic added value for Thai trade. In this regard, the 5-step development 
process is pursued, as described below.

Step 1 : Strengthening Potential of Trade Associations’ Executives.

This step aims to enhance managerial capability of executives of trade associations with a view to boosting 
successful operation of trade associations. Such anticipated success entails the development of potential of those 
in charge of the administration of trade associations. The improved potential will place trade associations in  
a strong position consequently leading to strengths and competitiveness of businesses. 

cErtificatE aWarDing cErEMony unDEr thE training PrograMME DEDicatED to 

thE DEvEloPMEnt of PotEntial of traDE aSSociationS’ ExEcutivES

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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ขั้นที่ 2 จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้า 

ผลักดันให้สมาคมการค้ามีการจัดทำายุทธศาสตร์รายธุรกิจ เพ่ือเป็นแผนแม่บทของธุรกิจรายสาขา และสนับสนุนให้สมาคม
การค้าดำาเนินงานตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีได้กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรายสาขา 
ของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน

ขั้นที่ 3 จัดทำ เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจของสมาคมการค้า 
ให้เป็นกรอบแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจของสมาชิกให้เกิดความเช่ือม่ัน 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าสู่ AEC ท่ีธุรกิจต้องมีมาตรฐาน 

ขั้นที่ 4 สร้างเครือข่ายสมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจในประเทศ 
เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจประเภทเดียวกันและกลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ืองท้ังห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงจะช่วยสร้างพลังให้กับ

สมาคมการค้า ในการเช่ือมโยงตลาด และแหล่งผลิตสินค้า ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบของทุกธุรกิจท่ีต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกัน  
เป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจการค้าท่ีเข้มแข็ง   

ข้ันท่ี 5 เช่ือมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าระดับสากล   
สร้างพันธมิตร เ ช่ือม โยงการขยายธุร กิจและการตลาดกับ 

สมาคมการ ค้ า ใ นก ลุ่มปร ะ เ ทศ  A EC  เ พ่ือส ร้ า งคว าม สัม พัน ธ์  
ทางการค้า การเปิดตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างกัน โดยในปี 2555  
ได้จัดทำาแผนการเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าไทยกับกลุ่มเครือข่าย 
สมาคมการค้าในประเทศอาเซียน + 6 

สัมมนา “การสร้างเครือข่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจสมาคมการค้า”

ผลการดำ เนินงานในปี 2555

(1)  พัฒนาทักษะผู้บริหารสมาคมการค้า 2 หลักสูตร มีผู้บริหารสมาคมการค้าผ่านการพัฒนา จำานวน 63 ราย  
  จาก 43 สมาคม คือ 

   • หลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้า 34 ราย จาก 22 สมาคม 
   •  หลักสูตรการจัดทำายุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้า 29 ราย จาก 21 สมาคม 

(2) จัดทำ ยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้า จำานวน 13 สมาคม และดำาเนินแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 
  ธุรกิจได้สำาเร็จ จำานวน 6 สมาคม

(3)  สร้างเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจกลางของสมาคมการค้า และสร้างต้นแบบเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจ 
  ของสมาคมการค้า 1 สมาคม ได้แก่ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

(4) ศึกษาโครงสร้างและแนวทางการเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ 5 เครือข่าย ท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
  และได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ได้แก่ 

   •  กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์  •  กลุ่มธุรกิจเส้ือผ้าสำาเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่ม   
       •  กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา             •  กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว 
     •  กลุ่มธุรกิจยา      

การดำาเนินงานพัฒนาสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการท่ีแข็งแรง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะเป็นแผนแม่บท 
ของการขับเคล่ือนธุรกิจรายสาขา  การสร้างมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้ก้าวสู่ความเป็นสากลและสร้างความเช่ือม่ันให้ระบบธุรกิจไทย  
รวมถึงการสร้างพลังกลุ่มเครือข่ายธุรกิจของสมาคมการค้า จะผลักดันภาคธุรกิจไทยสู่ AEC ในปี 2558
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Step 2 : Preparing and Manoeuvring Business Strategies of Trade Associations. 
In this step, trade associations are encouraged to formulate master strategies for each line of business and 

operate efficiently in accordance with the determined strategies. The pursuit of formulated strategies indeed enables 
each sector of business in the country to be developed in clear directions.

Step 3 : Laying Down Quality Standards of Trade Associations. 
Quality standards of trade associations have been laid down as guidance for overseeing the operation of 

trade associations and elevating operational standards of their members in an attempt to create public confidence as 
well as enhance competitiveness, in particular, in preparation for the AEC, which requires high standards of businesses.

Step 4 : Building Domestic Networks of Sectoral Trade Associations.  
Trade associations in the same line or sector of business and in a related chain of supply are encouraged to 

build strong networks in the interest of solidarity necessary for the development of systematic linking of markets and 
sources of production amongst traders.

Step 5 : Establishing International Networks of Trade Associations. 
This step involves the establishment of links with trade associations in the AEC with a view to forming trade 

relations and opening up new markets for businesses. In 2012, a plan has been put in place for linking Thai trade 
associations with those in ASEAN + 6 countries.

Work Operations in 2012

(1)  Organising 2 training programmes, as listed below, aimed at developing skills of executives of trade  
  associations. In this connection, 63 executives (from 43 trade associations) accomplished the training: 

   • Training Programme on Trade Associations Administration, attended by 34 trainees from 22 trade  
    associations; and

   •  Training Programme on Preparation of Business Strategies of Trade Associations, attended by 29  
    trainees from 21 trade associations. 

(2)  Preparing business strategies of 13 trade associations, 6 of which have successfully operated their  
  business in accordance with the formulated strategies.

(3) Establishing central quality standards for businesses within trade associations and model  
  quality standards for businesses under one important trade association, namely, Thai Transportation and  
  Logistics Association.

(4)  Studying structures and directions for forming networks of 5 following business lines  
  possessing economic potential and likely to be affected by trade liberalisation: 

        •   Software business  •   Ready made clothes and dresses business    
        •  Rubberwood furniture business       •   Tourism business 
     •   Pharmaceutical business.     

The development of trade associations towards strong management, the formulation of strategies for driving 
sectoral businesses, the establishment of quality standards for businesses to meet international acceptance, the 
creation of public confidence in Thai trading systems and the networking of trade associations will altogether bring 
Thai businesses to the AEC arena in 2015. 
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ยกระดับและพัฒนาธุรกิจ e-Commerce 
สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
Elevating and Developing e-Commerce  
Business to Quality Standards

ปจัจบุนัโลกไดเ้ขา้สูย่คุสงัคมดจิทิลั ทีม่เีทคโนโลยแีละเครือ่งมอืสือ่สารทีท่นัสมยั การตดิตอ่สือ่สารเปน็ไปอยา่งไรพ้รมแดน 
อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำาคัญในการประกอบธุรกิจ ท้ังในแง่ของการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ  
การซื้อขายสินค้า รวมถึงเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆ 

ผู้ประกอบธุรกิจไทย หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจจึงให้ความสนใจกับการทำาธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Commerce 
มากขึ้น โดยนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ท่ีภาวะเศรษฐกิจของไทยมีความผันผวน อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และ 
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ทำาให้ผู้ประกอบการจำานวนมากเริ่มเห็นประโยชน์ของการทำาธุรกิจออนไลน์  
ซึ่งมีต้นทุนการดำาเนินงานท่ีตำ่า การบริหารจัดการทำาได้ง่าย และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง อีกทั้งยังมีปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ ที่มีราคาถูกลง ทำาให้ 
มีจำานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก โดยเฉพาะ Tablet และ Smart Phone  ก็เข้ามามีบทบาทหรือแพร่หลาย 
มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถคล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแล้ว ยังมีโปรแกรมต่างๆ  
ทีเ่อือ้ตอ่การทำาธรุกจิออนไลน์ เชน่ ระบบ Mobile Payment ซึง่จะชว่ยอำานวยความสะดวกในการชำาระเงนิของผูบ้รโิภค สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้
ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การทำาธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Commerce มีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ จงึใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาธรุกจิ e-Commerce โดยสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการไทย หรอื 
ผูท้ีส่นใจจะประกอบธุรกจินำาระบบ  e-Commerce  ไปใช้ในการประกอบธรุกจิเพือ่ชว่ยในการลดตน้ทนุการดำาเนนิงาน เพิม่ชอ่งทาง 
การตลาด และขยายฐานลกูคา้ ควบคูก่บัการพฒันาธรุกจิ e-Commerce ใหม้มีาตรฐานและมคีวามนา่เชือ่ถอืในการประกอบธรุกจิ 
มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
พร้อมรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “ASEAN Economic Community: AEC” ในปี 2558  
ที่กำาลังจะเกิดขึ้น หรือกระบวนการพัฒนา ที่เรียกว่า “บันได 3 ขั้น” ดังนี้

	   	  
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน  DbD rEgiStErED เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ

 ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ยกระดับและพัฒนาธุรกิจ e-Commerce 
สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
Elevating and Developing e-Commerce  
Business to Quality Standards

The present world now goes digital, with modern technology and communication devices. In effect, the 
Internet plays a significant role and becomes an important part in business operation. Apparently, advertisements, 
sales and purchases are transacted on the Internet. Also, the Internet is a vital forum for searching information on 
goods and services.

As such, Thai business operators or even those interested in doing business tend to pay increasing attention 
to online business or e-Commerce. Indeed, since 2012, fluctuations of Thai economy in the wake of the global 
economic downturn as well as domestic political instability have triggered awareness, on the part of a large 
number of entrepreneurs, of the economic value of online business. In particular, it is realised that online business 
requires low transaction costs, involves easy management, becomes publicly accessible on a 24-hour basis and 
is well supported by infrastructure. With lower costs incurred in the use of high-speed Internet, equipment and 
accessories, constant growth of the number of Internet users is witnessed.

In addition, small-sized mobile devices, in particular, tablets and smart phones play greater roles and gain 
increasing popularity, simply because those devices not merely function as small personal computers but are also 
well equipped with a plethora of applications facilitating online business transactions, including mobile payment 
systems offering consumers great ease of payment. With all these factors, online business or e-Commerce has  
a tendency of sharp expansion.

The Department of Business Development, in its dedication of attention to the development of e-Commerce, 
has encouraged Thai entrepreneurs or potential entrepreneurs to exploit the e-Commerce in their operation of 
business in an attempt to reduce transaction costs and expand market channels as well as customers’ base.  Also, 
the Department strives to develop e-Commerce business towards acceptable standards and greater trustworthiness 
and create business allies at both domestic and international levels for the purposes of putting forth greater 
competitiveness and readiness for the transition into the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 to come.  
To these ends, the 3-step development process is pursued, as follows.

	   	  
“DbD rEgiStErED” in cErtification of 

truStWorthinESS of thE WEbSitE

truStMarkS in SuPPort of 

E-coMMErcE buSinESS oPEration
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ข้ันท่ี 2 พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพ่ือยกระดับเว็บไซต์ให้มีมาตรฐาน สร้างความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจ 
ให้กับผู้ประกอบการ e-Commerce ไทย และเสริมสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ด้วยการสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจข้ึน 
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีอ้างอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยนำาแนวทางขององค์กรในระดับสากล เช่น Asia Pacific Trustmark Alliance 
(ATA) และ Global Trustmark Alliance (GTA) มาใช้ ซ่ึงมีการใช้ใน 27 ประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกา  
และนำาไปใช้ในการประเมินเว็บไซต์ท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกระบวนการประเมิน 3 ข้ันตอน คือ ประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผู้เช่ียวชาญ และประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

ข้ันท่ี 3 สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจท้ังระดับในประเทศและต่างประเทศ  

 • ระดับในประเทศ ด้วยการจัดงาน e-Commerce Day เป็นประจำาทุกปี เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ  
  e-Commerce ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ข้อคิดเห็น รวมถึงการเจรจาดำาเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากน้ี 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ไทย 
  อย่างครบวงจร

 • ระดับต่างประเทศ ด้วยการเข้าร่วมการประชุมประจำาปีกับพันธมิตรองค์กรความร่วมมือในการออกเคร่ืองหมาย 
  รับรองความน่าเช่ือถือแก่ผู้ประกอบการ e-Commerce ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค หรือ (Asia Pacific Trustmark  
  Alliance – ATA) ซ่ึงมีสมาชิกครอบคลุม 27 ประเทศท่ัวทุกทวีป ท้ังในแถบเอเชีย อเมริกา ละตินอเมริกา และยุโรป  
  เพ่ือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มประเทศสมาชิก และขณะน้ีได้ยกระดับเป็น WTA  
  (World Trustmark Alliance) แล้ว

อน่ึง นอกจากบทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังทำาหน้าท่ีเป็นสำานักงานกลาง
ทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าท่ีกำากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์ คลุมรวมถึงการจดทะเบียนประกอบการ e-Commerce ตาม พ.ร.บ. 
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และรวบรวมข้อมูลทะเบียนจากท่ัวประเทศด้วย แม้ว่าจะได้กระจายอำานาจงานทะเบียนพาณิชย์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปแล้วก็ตาม ซ่ึงในปี 2555 มีผู้ท่ีย่ืนจดทะเบียนประกอบธุรกิจ e-Commerce และมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ได้รับเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered จำานวนท้ังส้ิน 1,057 ราย 1,174 เว็บไซต์

งานมอบเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  "DbD vErifiED"

ขั้นที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน e-commerce เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจและผู้ท่ีประกอบธุรกิจอยู่แล้ว 
มีความรู้/ทักษะด้าน e-Commerce และสามารถนำาระบบ e-Commerce ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจมากข้ึน  
โดยดำาเนินการท้ังในรูปแบบของการอบรมในช้ันเรียน และการอบรมผ่านส่ือออนไลน์ หรือ e-Learning ผ่านเว็บไซต์  
www.dbdacademy.com
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Step 2 : Development into Quality Standards. In an attempt to elevate e-Commerce websites towards  
acceptable standards and trustworthiness from customers’ viewpoint, the Department of Business Development strives 
to formulate quality standards for e-Commerce business by reference to international standards as those established 
by such international organisations as the Asia Pacific Trustmark Alliance (ATA) and the Global Trustmark Alliance 
(GTA), which are widely used in 27 countries in Asia, Europe and Latin America. The quality standards introduced 
by the Department are used in the assessment of statutorily registered websites in Thailand. The assessment involves  
3 processes, namely, self-assessment, assessment by an expert and assessment by a committee consisting of qualified 
persons from public and private bodies concerned.

Step 3 : Establishment of Business Allies at Domestic and International Levels 

 • At a domestic level, business allies or networks are created by means of the “e-Commerce Day”  
annually held with a view to providing operators of business related to e-Commerce with opportunities  
of exchanging ideas and opinions and negotiating their business deals. In addition, the Department of Business  
Development has allied with other bodies and agencies concerned for thepurpose of full-scale 
development of e-Commerce business.

 • At an international level, the Department has endeavoured to acquire allied partners, in particular, 
through its participation in annual meetings of the Asia Pacific Trustmark Alliance (ATA), with members 
in 27 countries in Asia, America, Latin America and Europe, for the purpose of exchanging views and 
building good relationship with members. This organisation has now been transformed into the World 
Trustmark Alliance (WTA).

In addition to its roles in connection with the above-mentioned developmental promotion,  the Department of 
Business Development also functions as the national central business-registration office in charge of business-registration 
regulation and, in such capacity, handles registration of e-Commerce business under the Business Registration Act, 
B.E. 2499 (1956) and gathers registration data from public bodies all over the country despite decentralisation of its 
affairs related to business registration to Local Government Organisations. In 2012, amongst those engaging in the 
e-Commerce business, 1,057 traders have possessed the required qualifications and been permitted to display the 
“DBD Registered” in certification of their websites (1,174 websites in total).

aWarDing thE "DbD vErifiED" truStMark in cErtification of E-coMMErcE buSinESS 

Step 1 :  Building and Fostering e-Commerce Knowledge. Continued efforts have been made 
for building knowledge related to e-Commerce for potential and current traders in the hope that e-Commerce skills 
may increasingly be exploited in the operation of business. In this regard, dissemination of knowledge has been carried 
out through classroom training and e-Learning at the Department’s website (www.dbdacademy.com). 
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ผลการดำ เนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมามีดังนี้

• การเสริมสร้างองค์ความรู้	ได้ดำาเนินการ ให้ความรู้ ทักษะด้าน e-Commerce แก่ผู้ท่ีสนใจจะนำาระบบ e-Commerce  
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ e-Commerce รายใหม่ ด้วยการจัดอบรม/Workshop  
ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค มผีู้ไดร้บัความรูท้ัง้สิน้ 1,351 ราย และอบรมผา่นระบบ e-Learning มผีูผ้า่นหลกัสตูร 
827 ราย

• การยกระดับและพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เป็นการพัฒนาต่อยอดผู้ท่ีประกอบธุรกิจ  
e-Commerce อยู่แล้วให้มีศักยภาพมากข้ึน โดยเน้นด้านเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) มีผู้ผ่านการพัฒนา 
260 ราย และพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ มีผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท 
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจ e-Commerce ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
และได้รับเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified)  
จำานวนท้ังส้ิน 56 ราย 62 เว็บไซต์ 

• การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ด้วยการจัดงาน e-Commerce Day  มีผู้เข้าร่วมงาน 260 ราย โดยกิจกรรม 
ภายในงานได้มีการนำาเสนอธุรกิจ e-Commerce ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี จำานวน 20 ธุรกิจ พร้อมให้คำาปรึกษาแนะนำา
ด้านการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ e-Commerce และการขอเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือ (DBD Verified) 
รวมท้ังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 9 หน่วยงานคือ ศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด 
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
ธุรกิจ e-Commerce ไทยอย่างครบวงจรด้วย

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคนิคการตลาดออนไลน์ 

(e-Marketing)

งานสร้างเครือข่ายพันธมิตร 

พลังขับเคลื่อน e-commerce ไทย
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Work operations in 2012 in relation to the development of e-Commerce 
Business are spelled out below.

• Building and Fostering e-Commerce Knowledge : Knowledge and skills   related to e-Commerce 
have been disseminated (to those interested in trading by e-Commerce) through training and workshops 
organised both in the central part and in provincial areas, attended by the total of 1,351 trainees,  
827 of which have passed the assessment under the training programmes.

• Development into Quality Standards : The Department has attempted to put forth further 
development for current e-Commerce traders with a view to their greater potential, with particular 
emphasis on e-Marketing skills. In this instance, 260 e-Commerce traders have accomplished the training. 
In addition, the Department has conducted assessment of quality standards of e-Commerce traders. 
Amongst corporate bodies registered as e-Commerce business operators, 56 traders have passed the 
assessment of the quality standard established by the Department and been allowed to use the “DBD 
Verified” (62 websites in total). 

• Establishment of Business Allies. The Department of Business Development organised the 
“e-Commerce Day”, with 260 particpants. At this event, 20 model e-Commerce businesses were 
introduced and the counselling service was available for advice on registration of e-Commerce business 
and application for the “DBD Verified” Trustmark. In addition, Memoranda of Understanding in connection 
with co-operation on full-scale development of Thai e-Commerce business, were concluded amongst 
9 agencies in the public and private sectors, namely, the Technology Management Centre (within the 
National Science and Technology Development Agency), the Electronic Transactions Development Agency 
(Public Organisation), the Software Industry Promotion Agency (Public Organisation), Krungthai Bank, 
Kasikorn Bank, Krungthai Card Public Limited Company,  Thailand Post Company Limited, Thai e-Commerce 
Association and Thai Internet Service Providers’ Association.

DEvEloPMEnt of PotEntial of E-coMMErcE 

buSinESS oPEratorS through training on 

E-MarkEting

“buSinESS alliES toWarDS DEvEloPMEnt of thai 

E-coMMErcE” EvEnt
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Smart DBD ทีมงานสร้างสรรค์

Smart DBD : 
Creative Dream Team

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง อันหมายถึงการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุก มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในการทำางานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นได้ 
ในอนาคต ตามปรัชญาองค์กร “Smart DBD”

•  มีจิตบริการที่อบอุ่นและมีมิตรไมตรี     (Service Mind) 
•  ใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำานำาสมัย   (Modern)
•  บริการด้วยความกระตือรือร้น ปราดเปรียว ว่องไว   (Active)
•  สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้รับบริการ   (Reliable)
•  ยึดมั่นคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้    (Transparent)

เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร กว่า 1,200 คน  
ทีป่ฏบิตังิานในสว่นกลางและ 76 จงัหวดั รวมถงึการปรบัภาพลกัษณอ์งคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ตัง้แตป่ ี2553 เปน็ตน้มา  
ผูบ้รหิารกรมพฒันาธุรกจิการคา้ซึง่เปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (Change Agent) ใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาทมีงานสรา้งสรรค ์
จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ DBD Get Together” ใน 4 ภูมิภาค (รวม 4 ครั้งต่อปี) โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมุ่งเน้น 
การสร้างโอกาสให้ผู้บริหารได้ส่ือสารนโยบายการทำางานให้บุคลากรทุกระดับในแต่ละพ้ืนท่ีได้รับทราบโดยตรง รวมถึงมีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และดำาเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อสร้างทีมงาน สร้างขวัญกำาลังใจ ความรัก
และผูกพันองค์กร ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้องค์กรเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาทีมงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาองค์กร
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The Department of Business Development has attached particular importance to the personnel and 
organisational development in the hope that it will be turned into an agency of continuing learning, with systematic 
integration of learning and real practice. It is also hoped that the Department’s human resources will become 
well equipped with enhanced knowledge, skills, proactive performance attitudes, professionalism, ability to make 
appropriate adaptation to changing environments and readiness for growing responsibility in the future, in accordance 
with the “Smart DBD” slogan, which is made up of the following components.”

• Offering services with a warm and friendly heart   (Service Mind) ; 
•  Making use of creative innovation and modern technology  (Modern);
•  Delivering services in an enthusiastic, active and swift manner  (Active);
•  Creating acceptance and confidence by service users    (Reliable); and
•  Adhering to righteousness, transparency and accountability (Transparent).

All these essentials are intended for the Department to achieve the ultimate goal of making Thai businesses 
strong and grow in a sustainable manner.

Over the years, the Department of Business 
Development has made efforts in developing 
its knowledge management as well as human 
resources, whereby over 1,200 officials stationed 
in the Central Part and 76 provinces across 
the country have been developed. In effect, 
its developmental attempts also extended to 
continued adaptation of organisational images. 
Further, from 2010 onwards, the Department’s 

executives, who served as “Change Agents” have placed special attention to the “Smart DBD” value. To this 
end, workshops on “DBD Get Together” have been organised on 4 occasions a year in 4 different regions of the 
country. This event actually serves as a forum at which the Department’s executives have direct opportunities to 
communicate their working policies to the Department’s personnel at all levels in all regions, and also as a forum 
for exchanging views as well as work experience and carrying out group activities in the interest of fostering 
teamwork, morale, care and organisational sense of belonging necessary for driving the Department towards 
mutually determined goals, which are in turn conducive to the Department’s sustainable growth and development. 

SMart DbD tEaMWork for organiSational DEvEloPMEnt

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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ทิศทางการด�าเนินงาน ปี 2556
Directions to the year 2013
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รับมอบนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ และในฐานะทีก่ำากบัดแูลกรมพฒันาธรุกจิการค้าได้เข้าตรวจเยีย่มและมอบนโยบายการปฏบิตังิาน เมือ่วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน 
๒๕๕๕ โดยเน้นการดำาเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจมุ่งเตรียมความพร้อมและความเข้ม
แขง็ให้แก่ภาคธรุกิจในประเทศโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ภายใต้กลยทุธ์ “ก้าวหน้า ก้าวน�า ก้าวล�า้ ก้าวไกล ขบัเคลือ่นธรุกจิไทย  
น�า AEC” ดังนี้

ก้าวหน้า :  องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำาระบบ IT มาใช้ในด้านการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร และงบประมาณ

ก้าวน�า :  นวัตกรรมบรกิารภาครฐัโดยการสรา้งนวตักรรมการใหบ้รกิารประชาชนและการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงาน 
ราชการอื่นๆ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเร่งสร้างทางด่วนสำาหรับธุรกิจอาเซียน ASEAN Fast 
Track Lane และคลังข้อมูลธุรกิจอาเซียน เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจไทยและนักลงทุนอาเซียนที่สนใจมาประกอบธุรกิจในประเทศ

ก้าวล�้า :  ธรรมาภิบาลธุรกิจไทย โดยยกระดับสำานักงานบัญชีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)  
สร้างธุรกิจไทยให้มีธรรมาภิบาล การตรวจสอบนิติบุคคลตั้งใหม่ รวมถึงการประกาศแนวทางการป้องปรามนอมินีที่ช่วยเหลือ
ธุรกิจต่างชาติในการหลีกเลี่ยงกฎหมายอย่างเข้มงวด

ก้าวไกล :  ธุรกิจไทย นำา AEC โดยสร้างความเข้มแข็งธุรกิจบริการไทยภายใต้ความตกลงการค้าบริการ 
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจ รวมถึงผลักดัน 
ให้ผู้ประกอบรายใหม่ ครอบคลุมนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์

นอกจากนี ้ ไดม้อบนโยบายในการผลกัดนัโครงการ “SMEs พีช่ว่ยนอ้ง” ใหผู้ป้ระกอบการทีป่ระสบความสำาเรจ็ทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งในด้านเทคนิคและกฎระเบียบ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาด 
และร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการให้คำาแนะนำาด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรเพ่ือป้องกัน 
การถูกละเมิดเมื่อผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว รวมถึงเร่งรัดการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์โดยให้ความรู้ 
ในการประกอบธุรกิจและการสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจสหกรณ์ เนื่องจากเป็นธุรกิจรากฐานสำาคัญของประเทศ 
และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 1.77 ล้านล้านบาท
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Taking the Direction of Policies Passed On by Deputy Minister  
of Commerce

Mr. Nattawut Saikuar was appointed by royal command as Deputy Minister of Commerce  on 28th October 2012  
and, in discharge of his supervisory duty vis-a-vis the Department of Business Development, made an initial visit 
to the Department on 12th November 2012 for the purpose of passing on policies to be pursued in line with the 
Government’s policies aimed at generating an economic balance as well as building up readiness and strengths 
of domestic businesses, in particular, SMEs under the “Going Advanced, Going Ahead, Going Greater and 
Going Afar: Steering Thai Businesses towards a Leading Role in the AEC” Strategy.

Going Advanced : Becoming an electronically operated agency, through the application of modern IT in 
the organisational administration as well as the management of personnel and budgets. 

Going Ahead : Putting in place public service innovations, establishing informational links with other State 
agencies for greater convenience to the business sector and setting up the ASEAN Fast Track Lane as well as 
ASEAN databases in the interest of greater facilitation of businesses by Thai traders and ASEAN investors intending 
to do business in Thailand.

Going Greater : Promoting corporate governance on the part of Thai businesses and elevating Thai 
accounting offices towards the quality standard (ISO 9001:2008), auditing newly incorporated legal entities and 
proclaiming stringent measures for preventing the use of nominees for assisting foreign business in circumventing 
the law.

Going Afar : Enabling Thai enterprises to be in the lead in the AEC through strengthening Thai service 
businesses under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), building up Thai business networks and 
promoting online trading by new entrepreneurs, including students and general members of the public. 

In addition, as part of Deputy Minister’s policies, the “SMEs Mentoring” programme would be accelerated, 
whereby domestic and foreign successful traders would act as mentors for new entrepreneurs, provide advice on 
technical matters as well as rules and regulations with a view to market access opportunities and co-operate with 
the Department of Intellectual Property for advice on registration of trademarks or patents in prevention of piracy in 
foreign markets. Indeed, Deputy Minister’s policies also embraced the acceleration of co-operatives promotion, as 
to which knowledge on the operation, and good governance, of the co-operatives business is to be disseminated, 
given that this business is a fundamental foundation of the country, with the total capital of over 1.77 trillion Baht.
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ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลธุรกิจไทย

 •  ยกระดับธุรกิจไทยใหเปนธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล

  เพื่อสรางความนาเช�่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได

 •  จัดทำโครงการบร�ษัทธรรมาภิบาล 1 จังหวัด 

  1 บร�ษัท

 •  จัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน

ปองปรามธุรกิจตางชาติอาศัย “นอมินี” 

หลีกเลี่ยงกฎหมายไทย

 •  ประกาศแนวทางปองปรามนอมินี

  ที่ชวยเหลือธุรกิจตางชาติหลีกเลี่ยง

  กฎหมายไทย

 •  เรงตรวจสอบธุรกิจกลุมเสี่ยงในพื้นที่

  ทองเที่ยวสำคัญ ไดแก พัทยา หัวหิน 

  กระบี่ ภูเก็ต และเกาะสมุย

 •  บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเด็ดขาด

ยกระดับสำนักงานบัญช�คุณภาพ

 • เรงยกระดับสำนักงานบัญช�ไทยสูเกณฑคุณภาพ

  มาตรฐาน (ISO  9001 : 2008)

  เพื่อรองรับการใหบร�การแกธุรกิจชาติอาเซ�ยน

 •  พัฒนาสำนักงานบัญช�ไทย เขาสูเกณฑระดับ 

  “ตนกลาสำนักงานบัญช�” เพื่อสรางความนาเช�่อถือ 

  และความมั่นใจแกธุรกิจทั่วไป และเพื่อยกระดับ

  สูเกณฑคุณภาพมาตรฐานตอไป

กาวล้ำ : ธรรมาภิบาลธุรกิจไทย

Òé¤ÃÒ¡¨Ô¡ÃØ¸Ò¹²Ñ¾ÁÃ¡ Department of Business Development

ปฏิรูปกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนองคกรอิเล็กทรอนิกส (Office Automation)

 •  บร�หารจัดการองคกร บุคลากร งบประมาณ ดวยระบบ IT

  ที่ทันสมัย เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร

 •  พัฒนาบุคลากรใหกาวทันระบบ IT

 •  สราง DBD Biz Corner นำระบบ IT

  มาอำนวยความสะดวกในการใหบร�การสื่อสาร

  แกธุรกิจและประชาชน

กาวหนา : องคกรอิเล็กทรอนิกส

สรางทางดวนธุรกิจอาเซ�ยน “ASEAN Fast Track Lane”

 •  พลิกโฉมการใหบร�การประกอบธุรกิจของคนตางชาติในไทย

  ใหงาย สะดวก รวดเร็ว เพื่อสรางความเช�่อมั่นแกนักลงทุน

 •  เพิ่มชองทางดวนใหบร�การแกนักธุรกิจอาเซ�ยน

  ภายใตกรอบความตกลงการคาบร�การของอาเซ�ยน 

  (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) 

  และความตกลงดานการลงทุนอาเซ�ยน 

  (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA)

สรางคลังขอมูลอาเซ�ยน

 •  พัฒนาคลังขอมูลธุรกิจไทยใหเปนคลังขอมูล

  อาเซ�ยน

 •  ขยายการบร�การขอมูลเพิ่มเติม ใหครอบคลุม

  ขอมูลดานการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ

  ทางการคา และการเร�่มตนธุรกิจในประเทศ

  สมาช�กอาเซ�ยน

 •  ขยายชองทางการเขาถึงขอมูลอาเซ�ยน

  ผาน www.dbd.go.th

สรางระบบ e-Filing

 •  พลิกโฉมการใหบร�การสงงบการเง�นผานทางอิเล็กทรอนิกส

  เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�การที่งาย (Easier) 

  สะดวก รวดเร็ว (Faster) และประหยัด (Cheaper)

 •  เช�่อมโยงขอมูลงบการเง�นใหสวนราชการอื่นนำไปใชประโยชน

  เพื่อลดภาระในการยื่นงบการเง�นกับหลายหนวยงาน

กาวนำ : นวัตกรรมบร�การภาครัฐ 

สรางความเขมแข็งธุรกิจบร�การไทย ภายใต AFAS

 •  สรางมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ บร�การไทย 

  ไดแก บร�การสุขภาพ รานอาหาร พัฒนาซอฟตแวร 

  โลจ�สติกส คาสงคาปลีก และแฟรนไชส

 • สรางนักการคา และนักการตลาดมืออาช�พของไทย

 •  ผนึกกำลังสรางเคร�อขายการรวมกลุมธุรกิจไทย

กาวไกล : ธุรกิจไทยนำ AEC

สรางตนแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย

 •  สรางผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยรายใหม 

  เพื่อเพิ่มปร�มาณการคาทาง Online

 •  จัดประกวดการสรางธุรกิจ e-Commerce สำหรับนิสิต 

  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (e-Commerce Young Talent) 

  เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันดานการคาทาง Online

 •  ยกระดับ e-Commerce ไทยสูเกณฑมาตรฐานสากล 

  (World Trustmark Alliance)
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ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลธุรกิจไทย

 •  ยกระดับธุรกิจไทยใหเปนธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล

  เพื่อสรางความนาเช�่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได

 •  จัดทำโครงการบร�ษัทธรรมาภิบาล 1 จังหวัด 

  1 บร�ษัท

 •  จัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน

ปองปรามธุรกิจตางชาติอาศัย “นอมินี” 

หลีกเลี่ยงกฎหมายไทย

 •  ประกาศแนวทางปองปรามนอมินี

  ที่ชวยเหลือธุรกิจตางชาติหลีกเลี่ยง

  กฎหมายไทย

 •  เรงตรวจสอบธุรกิจกลุมเสี่ยงในพื้นที่

  ทองเที่ยวสำคัญ ไดแก พัทยา หัวหิน 

  กระบี่ ภูเก็ต และเกาะสมุย

 •  บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเด็ดขาด

ยกระดับสำนักงานบัญช�คุณภาพ

 • เรงยกระดับสำนักงานบัญช�ไทยสูเกณฑคุณภาพ

  มาตรฐาน (ISO  9001 : 2008)

  เพื่อรองรับการใหบร�การแกธุรกิจชาติอาเซ�ยน

 •  พัฒนาสำนักงานบัญช�ไทย เขาสูเกณฑระดับ 

  “ตนกลาสำนักงานบัญช�” เพื่อสรางความนาเช�่อถือ 

  และความมั่นใจแกธุรกิจทั่วไป และเพื่อยกระดับ

  สูเกณฑคุณภาพมาตรฐานตอไป

กาวล้ำ : ธรรมาภิบาลธุรกิจไทย

Òé¤ÃÒ¡¨Ô¡ÃØ¸Ò¹²Ñ¾ÁÃ¡ Department of Business Development

ปฏิรูปกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนองคกรอิเล็กทรอนิกส (Office Automation)

 •  บร�หารจัดการองคกร บุคลากร งบประมาณ ดวยระบบ IT

  ที่ทันสมัย เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร

 •  พัฒนาบุคลากรใหกาวทันระบบ IT

 •  สราง DBD Biz Corner นำระบบ IT

  มาอำนวยความสะดวกในการใหบร�การสื่อสาร

  แกธุรกิจและประชาชน

กาวหนา : องคกรอิเล็กทรอนิกส

สรางทางดวนธุรกิจอาเซ�ยน “ASEAN Fast Track Lane”

 •  พลิกโฉมการใหบร�การประกอบธุรกิจของคนตางชาติในไทย

  ใหงาย สะดวก รวดเร็ว เพื่อสรางความเช�่อมั่นแกนักลงทุน

 •  เพิ่มชองทางดวนใหบร�การแกนักธุรกิจอาเซ�ยน

  ภายใตกรอบความตกลงการคาบร�การของอาเซ�ยน 

  (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) 

  และความตกลงดานการลงทุนอาเซ�ยน 

  (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA)

สรางคลังขอมูลอาเซ�ยน

 •  พัฒนาคลังขอมูลธุรกิจไทยใหเปนคลังขอมูล

  อาเซ�ยน

 •  ขยายการบร�การขอมูลเพิ่มเติม ใหครอบคลุม

  ขอมูลดานการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ

  ทางการคา และการเร�่มตนธุรกิจในประเทศ

  สมาช�กอาเซ�ยน

 •  ขยายชองทางการเขาถึงขอมูลอาเซ�ยน

  ผาน www.dbd.go.th

สรางระบบ e-Filing

 •  พลิกโฉมการใหบร�การสงงบการเง�นผานทางอิเล็กทรอนิกส

  เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�การที่งาย (Easier) 

  สะดวก รวดเร็ว (Faster) และประหยัด (Cheaper)

 •  เช�่อมโยงขอมูลงบการเง�นใหสวนราชการอื่นนำไปใชประโยชน

  เพื่อลดภาระในการยื่นงบการเง�นกับหลายหนวยงาน

กาวนำ : นวัตกรรมบร�การภาครัฐ 

สรางความเขมแข็งธุรกิจบร�การไทย ภายใต AFAS
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 • สรางนักการคา และนักการตลาดมืออาช�พของไทย

 •  ผนึกกำลังสรางเคร�อขายการรวมกลุมธุรกิจไทย

กาวไกล : ธุรกิจไทยนำ AEC

สรางตนแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย

 •  สรางผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยรายใหม 

  เพื่อเพิ่มปร�มาณการคาทาง Online

 •  จัดประกวดการสรางธุรกิจ e-Commerce สำหรับนิสิต 

  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (e-Commerce Young Talent) 

  เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันดานการคาทาง Online

 •  ยกระดับ e-Commerce ไทยสูเกณฑมาตรฐานสากล 

  (World Trustmark Alliance)
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Putting Forth Corporate Governance for 

Thai Businesses 

 • Elevating Thai businesses towards corporate 

  governance in the interest of trustworthiness, 

  transparency and accountability

 •  Putting in place "One Province 

  One Corporate Governance Company" Project

 • Organising the "DBD Corporate Governance" 

  Award

Preventing Foreign Businesses from Using 

“Nominees” in Circumvention of Thai Law

 • Announcing approaches to the prevention 

  of the use of ‘nominees’ as a mechanism 

  for circumventing Thai law

 •  Reinforcing inspection of high-risk businesses 

  in main tourism areas, namely, Pattaya, 

  Hua Hin, Krabi, Phuket and Koh Samui

 • Putting force stringent and strong 

  enforcement of law

Elevating Accounting Offices towards Quality 

Standards

 • Accelerating the elevation of Thai accounting 

  offices towards a quality standard 

  (ISO  9001 : 2008) in preparation for the provision 

  of accounting services to ASEAN traders

 •  Developing Thai accounting offices into “Ton Kla 

  Accounting Offices” gaining public faith and 

  confidence amongst business operators, with a 

  view to further elevation towards quality standards

Going Greater : Corporate Governance for Thai Businesses 

Òé¤ÃÒ¡¨Ô¡ÃØ¸Ò¹²Ñ¾ÁÃ¡  Department of Business Development

Transforming the Department into an Agency Fully Operated by Office Automation

 •  Handling organisational administration and the management of personnel

  and budgets through modern information technology with a view to fostering 

  organisational strength

 •  Putting forth human resources development towards IT literacy

 •  Creating DBD Biz Corners and using IT in facilitation of the delivery of public 

  services to business persons and general members of the public 

Going Advanced  : Office Automation

Establishing the “ASEAN Fast Track Lane”

 • Developing services related to foreign business in Thailand 

  towards ease, convenience, and swiftness in the interest of 

  building investors’ confidence

 • Establishing an ASEAN Fast Track Lane in favour of ASEAN 

  traders under the ASEAN Framework Agreement on Services 

  (AFAS) and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

  (ACIA)

Establishing the ASEAN Databank

 • Developing Thai business databases into 

  the ASEAN Databank

 •  Expanding data services to cover data related 

  to business operation, trade regulations and 

  procedures for starting businesses in ASEAN 

  countries 

 • Expanding channels for accessing ASEAN-related 

  data through www.dbd.go.th

Introducing e-Filing

 •  Putting into use a service allowing electronic 

  submission of financial statements so as to make it 

  ‘Easier’, ‘Faster’ and ‘Cheaper’

 •  Linking data related to financial statements with other 

  public agencies for public use in an attempt to reduce

  duplicate burdens of submitting documents to 

  several public agencies

Going Ahead : Public Service Innovation 

Strengthening Service Businesses under the ASEAN 

Framework Agreement on Services (AFAS)

 •  Formulating quality standards for Thai service businesses : 

  health business, restaurant business, software development 

  business, logistics business, wholesale and retail business 

  and franchise business

 • Creating DBD P-Trader and DBD C-Marketeer

 • Building up networks of Thai businesses

Going Afar : Thai Businesses in the Lead 

in the AEC 

Creating model e-Commerce businesses of Thailand 

 • Creating new e-Commerce traders with a view to 

  boosting the volume of online trade 

 •  Organising the “e-Commerce Young Talent” Contest 

  for students and general members of the public in 

  promotion of online trade competition

 • Elevating Thai e-Commerce towards international 

  standards established by the World Trustmark Alliance

Going Advanced, Going Ahead, Going Greater and         Going Afar in Steering Thai Businesses and Playing a Leading Role in the AEC
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Putting Forth Corporate Governance for 

Thai Businesses 

 • Elevating Thai businesses towards corporate 

  governance in the interest of trustworthiness, 

  transparency and accountability

 •  Putting in place "One Province 

  One Corporate Governance Company" Project

 • Organising the "DBD Corporate Governance" 

  Award

Preventing Foreign Businesses from Using 

“Nominees” in Circumvention of Thai Law

 • Announcing approaches to the prevention 

  of the use of ‘nominees’ as a mechanism 

  for circumventing Thai law

 •  Reinforcing inspection of high-risk businesses 

  in main tourism areas, namely, Pattaya, 

  Hua Hin, Krabi, Phuket and Koh Samui

 • Putting force stringent and strong 

  enforcement of law

Elevating Accounting Offices towards Quality 

Standards

 • Accelerating the elevation of Thai accounting 

  offices towards a quality standard 

  (ISO  9001 : 2008) in preparation for the provision 

  of accounting services to ASEAN traders

 •  Developing Thai accounting offices into “Ton Kla 

  Accounting Offices” gaining public faith and 

  confidence amongst business operators, with a 

  view to further elevation towards quality standards

Going Greater : Corporate Governance for Thai Businesses 

Òé¤ÃÒ¡¨Ô¡ÃØ¸Ò¹²Ñ¾ÁÃ¡  Department of Business Development

Transforming the Department into an Agency Fully Operated by Office Automation

 •  Handling organisational administration and the management of personnel

  and budgets through modern information technology with a view to fostering 

  organisational strength

 •  Putting forth human resources development towards IT literacy

 •  Creating DBD Biz Corners and using IT in facilitation of the delivery of public 

  services to business persons and general members of the public 

Going Advanced  : Office Automation

Establishing the “ASEAN Fast Track Lane”

 • Developing services related to foreign business in Thailand 

  towards ease, convenience, and swiftness in the interest of 

  building investors’ confidence

 • Establishing an ASEAN Fast Track Lane in favour of ASEAN 

  traders under the ASEAN Framework Agreement on Services 

  (AFAS) and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

  (ACIA)

Establishing the ASEAN Databank

 • Developing Thai business databases into 

  the ASEAN Databank

 •  Expanding data services to cover data related 

  to business operation, trade regulations and 

  procedures for starting businesses in ASEAN 

  countries 

 • Expanding channels for accessing ASEAN-related 

  data through www.dbd.go.th

Introducing e-Filing

 •  Putting into use a service allowing electronic 

  submission of financial statements so as to make it 

  ‘Easier’, ‘Faster’ and ‘Cheaper’

 •  Linking data related to financial statements with other 

  public agencies for public use in an attempt to reduce

  duplicate burdens of submitting documents to 

  several public agencies

Going Ahead : Public Service Innovation 

Strengthening Service Businesses under the ASEAN 

Framework Agreement on Services (AFAS)

 •  Formulating quality standards for Thai service businesses : 

  health business, restaurant business, software development 

  business, logistics business, wholesale and retail business 

  and franchise business

 • Creating DBD P-Trader and DBD C-Marketeer

 • Building up networks of Thai businesses

Going Afar : Thai Businesses in the Lead 

in the AEC 

Creating model e-Commerce businesses of Thailand 

 • Creating new e-Commerce traders with a view to 

  boosting the volume of online trade 

 •  Organising the “e-Commerce Young Talent” Contest 

  for students and general members of the public in 

  promotion of online trade competition

 • Elevating Thai e-Commerce towards international 

  standards established by the World Trustmark Alliance

Going Advanced, Going Ahead, Going Greater and         Going Afar in Steering Thai Businesses and Playing a Leading Role in the AEC
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CSR วันดีดีของ DBD

DBD Good day -     Good CSR  

รักษ์ต้นไม้
Guarding Trees 

รักเด็ก
Loving Children

สุขใจที่ได้ท�าด้วย 2 มือ จากใจ DBD Family
Happiness From 2-Hand Action from the DBD Family’s Heart

“การปลูกป่าเพ่ือส่ิงแวดล้อมและปรับสมดุลธรรมชาติ ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
ค่ายพระรามหก อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี”

“Growing Trees for Environmental Treatment and Natural Balancing, at the   
Sirindhorn International Environmental Park, Rama 6 Army Camp, Cha-am, Petchaburi”

“การเล้ียงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล  อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี”

“Lunch Treat for Underprivileged Children at Petchaburi Panyanukul School, Cha-am, Petchaburi”
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DBD Good day -     Good CSR  
Guarding the Nature

Guarding Four-Legged Friends

“การรณรงค์ท้ิงขยะให้ถูกท่ี และการฟ้ืนสภาพชายหาดชะอำาให้สวยงาม
และสะอาดดังเดิม โดยการร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดชะอำา ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร”

“Campaign for Dumping Garbage in Garbage Cans and Revival of the Beauty 
and Cleanness of the Cha-am Beach Activity” (Involving Removal of Garbage 

along a Distance of Two Kilometres on the Cha-am Beach)

“การบริจาคเงินเพ่ือซ้ืออาหารและยารักษาโรคแก่สุนัขและการบริจาคอุปกรณ์ ทำาความสะอาด ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน  
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

“Donation of Money for Purchasing Dog Food and Dog Medication and Donation of Cleaning Kits, at the
Hua Hin Dog Shelter, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan”

รักษ์ธรรมชาติ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่  30  กันยายน 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

   (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์
 สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   68,103,055.76 
  ลูกหนี้ระยะสั้น  312,880.00 
  รายได้ค้างรับ  303,922.25 
  วัสดุคงเหลือ  4,965,310.79 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  73,685,168.80

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  ลูกหนี้ระยะยาว   1,946,185.25 
  เงินลงทุนระยะยาว   10,000,000.00 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)    260,770,223.42 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)    92,618,041.51 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   365,334,450.18 

รวมสินทรัพย์   439,019,618.98

หนี้สิน Liabilities
 หนี้สินหมุนเวียน 
  เจ้าหนี้ระยะสั้น   22,099,378.02 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   1,471,160.36 
  รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง   7,235,464.20 
  เงินรับฝากระยะสั้น   11,658,788.19 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   5,854,131.32 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   48,318,922.09 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว   351,483.43 
  เงินทดรองราชการรับจากคลัง   4,420,000.00 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   1,946,185.25 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   6,717,668.68 

  รวมหนี้สิน   55,036,590.77 

สินทรัพย์สุทธิ  383,983,028.21 

สินทรัพย์สุทธิ  
  ทุน   121,938,384.32 
  รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   262,044,643.89 

  รวมสินทรัพย์สุทธิ   383,983,028.21 
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The Department of Business Development As of 30th September 2012

Financial Statement

Assets
 Current Assets

  Cash and cash equivalents   68,103,055.76 
  Short-term receivables  312,880.00 
  Accrued income  303,922.25 
  Inventories  4,965,310.79 
  Total Current Assets  73,685,168.80

 Non-Current Assets
  Long-term receivables   1,946,185.25 
  Long-term Investment   10,000,000.00 
  Property, plants and equipment (Net)    260,770,223.42 
  Intangible assets (Net)   92,618,041.51 

  Total Non-Current Assets    365,334,450.18 

Total Assets    439,019,618.98

Liabilities
 Current Liabilities 
  Short-term accounts payable  22,099,378.02 
  Accrued expenses    1,471,160.36 
  State revenues payable to the Treasury   7,235,464.20 
  Short-term deposit payable   11,658,788.19 
  Other current liabilities   5,854,131.32 

  Total Current Liabilities   48,318,922.09 

 Non-Current Liabilities  
  Long-term revenues pending revenue recognition    351,483.43 
  Advance payment from the Treasury   4,420,000.00 
  Other non-current assets   1,946,185.25 

  Total Non-Current Assets    6,717,668.68 

  Total Liabilities    55,036,590.77 

Net Assets   383,983,028.21 

Net Assets  
  Capital   121,938,384.32 
  Revunues over (below) accumulated expenses   262,044,643.89 

  Total Net Assets   383,983,028.21 

 Notes (Unit: Baht)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

  (หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำ เนินงาน 
 รายได้จากรัฐบาล :  
  รายได้จากงบประมาณ   657,625,118.74 

  รวมรายได้จากรัฐบาล   657,625,118.74 

 รายได้จากแหล่งอื่น   
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   91,703,865.00 
  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค   207,555.98 
  รายได้อื่น   7,008,000.00 
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น   98,919,420.98 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน   756,544,539.72 
  

ค่าใช้จ่ายจากการดำ เนินงาน  
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร   303,832,332.61 
  ค่าบำาเหน็จบำานาญ   105,463,707.49 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   16,953,432.43 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   7,832,503.89 
  ค่าวัสดุและใช้สอย   226,031,123.10 
  ค่าสาธารณูปโภค   26,714,813.07 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   60,324,805.21 
  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน  27,645.05
  ค่าใช้จ่ายอื่น   567,924.20 

  รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน   746,612,438.65 

รายได้ สูง กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน   9,932,101.07

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการดำ เนินงาน 

  ค่าจำาหน่ายครุภัณฑ์สำานักงาน  11,098.89 
  ค่าจำาหน่าย - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง   9.00 
  ค่าจำาหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  25.00 
  บัญชีค่าจำาหน่าย - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด   29.00 

  รวมค่าใช้จายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน   11,161.89 

รายได้ สูง กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ   9,920,939.18
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The Department of Business Development For the Financial Year Ending on 30th September 2012

Revenue and Expense Statement

Operating Revenues 
 Revenues from Government Appropriation :  
  Budget revenues    657,625,118.74 

  Total revenue from Government Appropriation   657,625,118.74 

 Revenues from other sources   
  Revenues from supplies of goods and services    91,703,865.00 
  Revenues from grants and donations   207,555.98 
  Other revenues   7,008,000.00 
     Total revenues from other sources   98,919,420.98 

Total Operating Revenues    756,544,539.72 
  

Operating Expenses  
  Personnel expenses   303,832,332.61 
  Gratuities and pensions   105,463,707.49 
  Training expenses   16,953,432.43 
  Travel expenses   7,832,503.89 
  Office supplies and overheads   226,031,123.10 
  Utilities expenses   26,714,813.07 
  Depreciation and amortisation   60,324,805.21 
  Subsidies for investment  27,645.05 
  Other expenses   567,924.20

  Total Operating Expenses    746,612,438.65 

Revenues over (below) Operating Expsenses    9,932,101.07

Non-Operating Expenses  

  Equipment Amortisation   11,098.89 
  Vehicles and transportation equipment amortisation   9.00 
  Computers and computer accessories amortisation   25.00 
  Amortisation - Non-itemised equipment    29.00 

  Total Non-operating  Expenses   11,161.89 

Revenues over (below) expenses on normal activities   9,920,939.18

 Notes (Unit: Baht)
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การดำาเนินการของรัฐ  
โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการใช้อำานาจของรัฐ เพ่ือให้การบริหาร 
จัดการภาครัฐ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อันจะทำาให้การดำาเนินการของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำ เนินงานในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

•  การนำ ข้อมูลข่าวสารท่ีกฎหมายกำ หนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง 
อำานาจหน้าท่ี สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร และบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำาส่ังต่างๆ ของกรมท่ีมีผลบังคับใช้ 
เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

•  การแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำ งาน 2 ชุด เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
อย่างเป็นระบบ (1) คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรม ซ่ึงมีรองอธิบดีเป็นประธาน มีหน้าท่ีจัดทำานโยบายหรือมาตรการ 
เก่ียวกับการบรหิารขอ้มูลขา่วสารของกรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกำาหนด รวมถงึพจิารณาขอ้หารอื ปญัหาและอปุสรรคทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) คณะทำางานพัฒนาข้อมูลข่าวสารของกรม มีนิติกรเชี่ยวชาญเป็นประธาน มีหน้าที่กำาหนดรูปแบบและประเภทข้อมูลข่าวสาร 
ของกรมที่จะให้บริการแก่ประชาชน โดยได้ดำาเนินการนำาข้อมูลข่าวสารของกรมตามที่กฎหมายกำาหนด (มาตรา 9(1) - (8))  
ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

• การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้อง 31403 ชั้น 14 สำานักบริหารกลาง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02547 4458 
โทรสาร 0 2547 4459 และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางเว็บไซต์ จำานวน 38,150 ครั้ง ซ่ึงข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจดูเป็นจำานวนมาก ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำาวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
ของคนตา่งดา้วและการจดทะเบยีนธรุกจิ ทัง้นี ้ชอ่งทางอืน่ทีก่รมใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่ขอรบัขอ้มลูดว้ยตนเอง จำานวน 114,382 ราย  
ทางโทรศัพท์ จำานวน 128,823 ราย ทางอีเมล์ จำานวน 928 ราย และอื่น ๆ เช่น กระดานข่าวและจุดติดต่อสอบถาม จำานวน  
673 ราย   

•  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการ 
ลงนามแล้ว รวมทั้งสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมเป็นรายเดือนในศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมและบนเว็บไซต์กรม 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

•  การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมผ่านทางส่ือต่างๆ ไดแ้ก ่แผน่พบั โปสเตอร ์เสยีงตามสายของกรม  
และเว็บไซต์กรม เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

•  รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมของทุกปี  รวมทั้งรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมให้ดียิ่งขึ้น
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WORK OPERATION IN COMPLIANCE WITH THE OFFICIAL 
INFORMATION ACT, B.E. 2540 (1997), FINANCIAL YEAR 2012

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 recognising 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 scrutinise the exercise of State powers, with a view 
to ensuring transparency, accountability and greater efficiency of public administration. 

In 2012, the Department of Business Development has undertaken activities in compliance with the 
law on official information, as follows. 

•  Publication of the Statutorily Required Official Information in the Government Gazette. 
The Department has caused to be published in the Government Gazette official information as required by law, 
namely, information related to the Department’s organisational structures as well as powers and duties, contacting 
address for the purpose of making a request for obtaining information, and the Department’s laws, bye-laws, 
rules, regulations, notifications and orders which are intended to be of general application to private individuals 
concerned.

•  Appointment of the Committee and W orking Group. The Department of Business Development 
has appointed 2 official bodies, consisting of one committee and one working group, in charge of systematic 
administration of disclosure of official information. The committee so established is the “Department’s Official Information 
Administration Committee” which is chaired by Deputy Director-General and is responsible for preparing policies 
or measures pertinent to the administration of the Department’s official information in compliance with statutory 
requirements and considering consultation matters as well as related problems and obstacles. The second body 
established is the Department’s Official Information Development Working Group, which is chaired by a specialised 
legal officer and is in charge of streamlining and classifying information to be made available to the public.  
In this connection, the Department’s information as required by law (section 9(1) – (8) of the Act) is housed at the 
Information Centre and is always updated to ensure its accuracy, completeness and updatedness.

• Establishment of the Official Information Centre. The Department of Business Development has set 
up its Official Information Centre at Room 31403 located on Floor 14, Central Administration Bureau, Department of 
Business Development, Ministry of Commerce. This Information Centre is open for public use during working days 
and office hours of the Government sector and can be reached by the telephone at 0 2547 4458 as well as by 
facsimile at 0 2547 4459.  Information housed by the Centre is also accessible and searchable via the Department’s 
website at www.dbd.go.th under the menu “Information Centre”.

 Throughout the Financial Year 2012, the Information Centre’s website was visited by members of the 
public on 38,150 occasions. Information most accessed and examined was that pertinent to results of applications 
or decisions related to foreign business operation and business registration. Apart from acquisition of official 
information through the Information Centre’s website, the Department’s official information was also served upon 
personal visits at the Information Centre (on 114,382 occasions), via email (on 928 occasions) and through other 
channels such as bulletin boards and enquiry points (on 673 occasions).  

•  Dissemination of Information on Public Procurement. The Department has disseminated, at its 
Information Centre as well as its website, information concerning its announcements of bidding invitations and price 
enquiries as signed by Chief of the Government agency and a summary of results of the Department’s procurement 
in each month, for public inspection.

•  Publicity of the Department’s Official Information Centre. The Department of Business  Development 
has attempted to publicise its Information Centre through various media, namely, through brochures, posters, wire 
announcements and its official website, in an endeavour to enable proper use of the Centre’s services by general 
members of the public.

•  Reporting to the Official Information Board and Gathering Public Opinions. Work operation 
in compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) is reported to the Official Information Board once 
a year in October of each year. Also, the Department has gathered opinions and suggestions given by public 
users of services made available at its Information Centre in the interest of making appropriate improvement of 
the Centre’s services.
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	 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารธนาลงกรณ์	ทาวเวอร์	ชั้น	14	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางบำาหรุ	
 เขต	1	(ปิ่นเกล้�)	 เขตบางพลัด	กทม.	10700
	 	 โทร.	0	2446	8160-68		โทรสาร.	0	2446	8169,	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	2234	2951-3		โทรสาร.	0	2266	5852-3

	 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์		ชั้น	4		ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา               
	 เขต	5	(ศรีนครินทร์)	 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
	 	 โทร.	0	2348	3803-6

	 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	76	จังหวัด		 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	4	ส�ข�	(หัวหิน	แม่สอด	เกาะสมุย	และเมืองพัทยา)

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	(Hua	Hin,	Maesod,	Koh	Samui,	and	Pattaya	City)

 Business	Development	Office	 Thanalongkorn	Tower,	Floor	14	Boromarajonani	Road,
	 Region	1	(Pin	Klao)	 Khwaeng	Bangbamru	Khet	Bangplad,	Bangkok	10700
	 	 Tel:	0	2446	8160-68	Fax:	0	2446	8169,	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	2234	2951-3	Fax:	0	2266	5852-3

	 Business	Development	Office	 Ample	To	wer,	Floor	3	Bangna-trad	Road,	Khwaeng	Bangna,
	 Region	5	(Srinakarin)	 Khet	Bangna	Bangkok	10260
	 	 Tel:	0	2348	3803-6

 

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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แปลโดย	ดร.	พินัย		ณ	นคร

Translated by	Dr.	Pinai		Nanakorn

คณะทำางาน
Annual Report Team





กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Department of Business Development

44/100 ถนน นนทบุร� 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000 โทร. 0 2528 7600 สายดวน 1570

44/100 Nonthaburi 1 Rd. Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel. 0 2528 7600 Hotline 1570
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