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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Minister of Commerce

การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า และความอยู่ดีกินดี

ของประชาชน ถือเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศและ 

สร้างความสงบสขุแก่ประชาชน ตามนโยบายรฐับาลในการเร่งแก้ไขปัญหา 

ความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน และมุง่น�าความสงบสขุกลบัคนืสูป่ระเทศ  

พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ทุกภาคส่วน มีความเจริญ

เตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่ทีผ่่านมาประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากทัง้ปัจจยั

ภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ 

ของประชาชน เช่น วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในประเทศต่างๆ สถานการณ์ 

ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง ด้วยเหตนุี ้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของกระทรวงพาณชิย์  

ในฐานะหน่วยงานหลกัทีด่แูลด้านเศรษฐกจิการค้าของไทย ต้องก�าหนด

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เห็นผล 

โดยเร็ว เพื่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจการค้าไทย ซึ่งถือเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการสนับสนุนความเจริญมั่นคงของชาติ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานด้านการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ ซ่ึงมีผลงานท่ีโดดเด่น 

ทั้งการลดขั้นตอน ระยะเวลา และการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนาและ 

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือ  

พร้อมขยายตลาดสู่สากล เน้นการรวมกลุ่มธุรกิจ และเสริมบทบาทสมาคมการค้า ให้เป็นตัวแทนการค้าของธุรกิจที่เข้มแข็ง  

รวมทั้งการส่งเสริมภาคธุรกิจใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือทางการค้า ซ่ึงเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติของ 

ภาคธุรกิจด้วย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย 

ในการใช้โอกาสจากประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในการสร้างความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ และพฒันาศกัยภาพ

ของผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยร่วมกับ

ประชาชนในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาของกรมพฒันาธรุกจิการค้าเป็นทีป่ระจกัษ์ว่า ได้วางรากฐานส�าคญั

ในการขบัเคลือ่นธุรกจิไทยอย่างมยีทุธศาสตร์และเป็นการสร้างเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศให้มคีวามมัน่คง ยัง่ยนืต่อไป

ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 92 ปี ในวันที่ 16 มกราคม 2558 นี้ ผมขอส่ง 

ความปรารถนาดมีายงัผูบ้รหิาร ข้าราชการกรมพฒันาธรุกจิการค้า และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่านทีม่ส่ีวนส�าคญัในการขบัเคลือ่น 

การด�าเนนิงานของกรมพฒันาธรุกจิการค้าอย่างทุม่เททัง้กายและใจ มุง่มัน่ขบัเคลือ่นภาคธรุกจิของไทยให้เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ 

ด้วยดีมาโดยตลอด ให้ประสบแต่ความรุ่งเรือง ความส�าเร็จ มีความรักและมั่นคงในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกัน 

ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป 

(ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

พลเอก
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

The establishment of stability of trade and economy as well as the well-being of the people is a crucial foundation 

of national development and peace along the line of the Government’s policies dedicated to hurriedly resolving problems 

and grievances faced by the people and returning peace to the nation, in the hope that all sectors will be developed 

towards sustainable growth. Over the years, Thailand has been affected by both internal and external factors, which 

have indeed resulted in further impacts on the economy and living conditions of the people, including economic crises 

in many countries, political uncertainty and repeated natural disasters. As such, the steering of work operation of the 

Ministry of Commerce, as a main agency responsible for the sphere of trade and economy of Thailand, requires the 

determination of clear strategies and goals so as to put forth successful resolution of problems and economic progress 

of Thai economy, which will in turn be conducive to national prosperity and security. 

The Department of Business Development, Ministry of Commerce as an agency offering services to business 

sectors, is well recognised for its great success in reducing bureaucratic procedures and time and making use of 

information technology in running its services. This Department has pivotal roles in promoting, developing and enhancing 

potential and strength of Thai entrepreneurs in business operation as well as making them well accepted and trusted 

and able to expand their businesses to international markets. Much weight is also placed on boosting business 

integration, reinforcing roles of trade associations to represent traders strongly and promoting e-Commerce as a vital 

tool for trade in response to digital economy in the business sector. The Department has been steering its work 

operation concretely and indeed takes advantage of the forthcoming ASEAN Economic Community to create linkage 

in economy, trade and investment and elevate potential of Thai entrepreneurs at all levels, in the interest of optimum 

quality of life of the Thai people together with the peoples of the ASEAN Community. It is apparent from its operation 

of work over the years that the Department of Business Development has laid an important foundation in gearing Thai 

businesses strategically and contributed to Thailand’s economic stability in a secure and sustainable manner.

On the Occasion of the 92nd Anniversary of the Department of Business Development’s inauguration on  

16th January 2015, I would like to extend my best regards to the Department’s executives, civil servants and personnel 

concerned, who have altogether served as an indispensable mechanism for steering the Department’s work with 

physical and spiritual dedication to the creation of growth and stability of Thai business sectors. I wish you all prosperity 

and success and also your continued devotion to the nation, religions and the royal institution as well as your consistent 

efforts in putting forth benefits to the public at large and our beloved nation as a whole.

 

(Chatchai  Sarikulya)
Minister of Commerce 

General 
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce

กระแสโลกาภวิตัน์ ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อระบบเศรษฐกจิ 

การค้า การลงทุนของโลกที่ไร้พรมแดน สภาพการค้าการลงทุน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีการแข่งขันรุนแรง ซ่ึงมีความรู ้

และเทคโนโลยีระดับสูงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทย 

จ�าต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุน พฒันาให้ผูป้ระกอบการไทย 

มีความสามารถในการแข ่งขัน พร ้อมทั้งสร ้างแรงจูงใจให ้ เกิด 

การประกอบธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศ โดยทุกภาคส่วน 

ต้องเร่งปรบัตวั และเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ไปด้วยกนั

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น 

หน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน

ภายในประเทศ ท�าหน้าท่ีดูแลและให้บริการผู้ประกอบการ ตั้งแต่ 

การเริม่ต้นธรุกจิ จนกระทัง่สิน้สดุการประกอบกจิการ ซึง่ผลงานทีผ่่านมา 

เป็นทีเ่ด่นชดัว่า กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้ท�าหน้าทีใ่นการเป็นมอือาชพีด้านการบรกิารอย่างแท้จรงิ โดยได้พฒันาและยกระดบั

การให้บริการ ทั้งการจดทะเบียนธุรกิจและการให้ข้อมูลธุรกิจแก่ผู ้ประกอบธุรกิจอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ในขณะเดียวกัน ยงัมุง่พฒันาและ

ส่งเสรมิศกัยภาพธรุกจิไทยให้เข้มแขง็และมคีวามสามารถในการแข่งขนั ควบคูไ่ปกบัการก�ากบัดแูลธรุกจิให้ปฏบิตัติามกฎหมาย 

และด�าเนนิธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

ในการเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน กระทรวงพาณชิย์ มนีโยบายให้กรมพฒันาธรุกจิการค้าเป็นหน่วยงาน

เชิงรุก ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในตลาดโลก เพิ่มองค์ความรู้ 

ในด้านต่างๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสในการประกอบกิจการ รวมถึงการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจและ 

เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกันนี้ การให้บริการประชาชนจะเป็นไปอย่างเสมอภาค มีคุณภาพ ถูกต้อง  

และรวดเร็ว น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการให้บริการ สร้างเสริมมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขัน 

ของธุรกิจไทยให้มั่นคง แข็งแรง เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุน 

และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ให้ก้าวหน้า ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป

ในโอกาสอันเป็นมงคล วันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบ ๙๒ ปีนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบ 

แต่ความสุขความเจริญ มีก�าลังกายและก�าลังใจที่สุจริต มั่นคง แข็งแรง ยึดถือแนวทางการเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าและก้าวไกลตลอดไป

(นางอภิรดี  ตันตราภรณ์์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Globalisation has prompted changes in economy, trade and investment of the borderless world. We have 

concerned severe competition in both domestic and foreign investments. The use of knowledge and highly advanced 

technology are strongly required in driving economy. In this connection, Thailand is needed for its preparedness to 

promote and develop Thai entrepreneurs towards their competitiveness and create incentives for businesses and 

investments in the country. Moreover, all sectors have to make prompt adaptation and become ready for such 

changes as well.

On the part of the Ministry of Commerce, the Department of Business Development assumes pivotal roles in 

the promotion of domestic trade and investments. The Department takes responsibility in offering services to entrepreneurs 

from the start until the end of their businesses. Its performance over the years reveals that the Department has served 

truly professionally, in view of its improvement and elevation of the quality of services, covering registration of business 

and provision of business-related data to entrepreneurs, in an integrated and efficient manner through the application 

of modern technology in preparedness for e-Government. At the same time, the Department strives to develop and 

promote competitiveness of Thai businesses so as to achieve strength and competitiveness and to ensure that all 

business operators comply with the law and deal on the basis of corporate governance. 

The coming of economic integration into ASEAN Economic Community (AEC) of Thailand, the Ministry of 

Commerce has set a policy requiring the Department of Business Development to take proactive roles in promoting 

and developing strength and competitiveness of Thai entrepreneurs in the world market, enhancing their knowledge 

and access to sources of funds and opportunities in business operation and building up business networks and 

alliances in both public and private sectors. Services will be available to the public on the basis of equality, high quality 

and swiftness, indeed with the assistance of information technology. It is intended that standards and competitiveness 

of Thai businesses will be fostered with a view to making Thailand recognised as a country with “Ease of Doing 

Business”, further leading to growth, sustainability and stability of trade, investments and national economy as a whole.

On the most auspicious occasion of the 92nd Anniversary of the Department of Business Development’s 

inauguration, may the Buddhist Virtue and all Holy Powers bring to the Director-General, executives, civil servants as 

well as officials of this Department happiness, prosperity, good health and high spirits so as to become good public 

officers and good subjects of His Majesty the King. I wish that all of you would maintain efforts in putting forth national 

development and making Thailand well advanced and progressive evermore.

(Mrs. Apiradi  Tantraporn)
Deputy Minister of Commerce
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์มีความมุ ่งมั่น 

ในการปฏบิตัภิารกจิ เพือ่ให้ระบบเศรษฐกจิของประเทศมคีวามก้าวหน้า

ม่ันคง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนท้ังประเทศ 

เกิดความอยู ่ดีมีสุขมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย ์ที่ถือเป ็นหน่วยงานหลัก 

ในการขับเคล่ือนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ต้องเร่ง 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น 

กับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึง 

ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 

โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ซ่ึงเป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนดแูลเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และ

ผูบ้รโิภคทกุระดบัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม พร้อมทัง้ภาพลกัษณ์องค์กร

โปร่งใส ตามที่ทุกคนได้ร่วมใจปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ร่วมกัน “MOC Go Clean : Zero Corruption, We Dare!” โดยต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับของการบริหารงาน  

สมศักดิ์ศรี และเกียรติยศของกระทรวงพาณิชย์

ดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่มีภารกิจ

ส�าคัญในการส ่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน ตั้งแต ่เริ่มก ่อตั้งธุรกิจ สร ้างองค ์ความรู ้ 

แก่ผู้ประกอบธุรกจิ ให้มกีารบรหิารงานอย่างมรีะบบได้มาตรฐาน ถกูต้อง และมธีรรมาภบิาล ได้แสดงศกัยภาพในการเสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา 92 ปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนางานบริการประชาชน 

ให้เกิดความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ รวมทั้งโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  

สร้างภมูคิุม้กนัและองค์ความรูใ้ห้แก่ธรุกจิไทย รวมถงึสร้างความตระหนกัให้ธรุกจิน�าหลกัธรรมาภบิาลไปปรบัใช้ ยกระดบัธรุกจิไทย 

ไปสู่เวทีในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ส�าหรับในก้าวต่อไป ดิฉันมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จะเป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การเป็น 

หน่วยงานเริม่ต้นทีง่่ายต่อการประกอบธรุกจิของประเทศ และพฒันาธรุกจิไทยให้มขีดีความสามารถทางการแข่งขนั พร้อมรองรบั 

การเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 92 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน ในความทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และขอส่งความปรารถนาดมีายงัทกุท่าน ให้มพีลานามยัทีส่มบรูณ์ พร้อมทัง้สตปัิญญา ให้ตัง้มัน่ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์

สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

(นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
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From the old days up till now, the Ministry of Commerce has been well determined to perform its missions with 

a view to putting forth progress and stability of national economy on the basis of fairness and thereby producing the 

well-being of the entire population. However, as Thailand has, over the years, encountered unusual situations, Government 

agencies, in particular, the Ministry of Commerce as a key agency in charge of steering and boosting trade and economy 

of the country, need to promptly solve problems faced by the people. Necessary missions include the creation of confidence 

in the international community in an attempt to draw trade and investment from other countries and the promotion of 

businesses, especially SMEs as a foundation of Thai economy, towards their achievement of such strength as to secure 

their commercial standing. The Ministry of Commerce also puts fullest efforts in generating incomes for the people, taking 

care of farmers, entrepreneurs and consumers comprehensively and equally at all levels, building up institutional transparency 

along the line of its anti-corruption “MOC Go Clean : Zero Corruption, We Dare!” motto, which must be carried out in a 

concrete fashion at all stages of administration to ensure dignity and honour of the Ministry of Commerce.

All incidences above constitute great challenges for the Department of Business Development as an agency 

attached to the Ministry of Commerce with responsibility in promoting and supporting business operation of private 

individuals from the start of their businesses and providing them with bodies of knowledge enabling their systematic and 

proper management meeting acceptable standards and good governance. The Department of Business Development has 

well demonstrated its high potential in strengthening Thai businesses. Over its 92 years of operation, this Department has 

unfailingly made efforts in improving its services in facilitation of business operation, changing its public image as well as 

organisational structure to achieve modernity, providing Thai business operators with necessary immunities and bodies 

of knowledge, creating awareness of corporate governance and elevating Thai businesses to the international arena with 

greatest pride. I am confident that, as its steps forwards, the Department of Business Development will be an important 

instrument for promoting domestic trade and investments through the development of trade infrastructure. I trust that  

this Department, as an agency of first contact for business operators in Thailand, will maintain its assiduous roles in 

developing competitiveness of Thai businesses and creating their readiness for regional liberalisation as well as their ability 

to take advantage of the forthcoming integration into the ASEAN Community in a firm and sustainable manner.

On the most auspicious occasion of the 92nd Anniversary of the Department of Business Development’s inauguration, 

I would like to extend to the Department’s executives, civil servants and officials my appreciation of, and my heart-felt 

thanks for, their dedication to official duties with strongest determination and integrity. May I also extend to them my best 

regards and wish them good health and full intellectual force necessary for the scrupulous performance of duties for the 

benefit of the public and the nation everlastingly.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(Miss Chutima  Bunyapraphasara)
Permanent Secretary

of the Ministry of Commerce
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message of Director-General of the Department of Business Development

ภายใต้หลักการบริหารงานที่มุ ่งเน้นความเป็น “มืออาชีพ 
ด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย” เพื่อให ้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีบทบาทส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเจริญเติบโต
และยั่งยืน ด้วยการสร้างนวัตกรรมการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  
การให้บรกิารเริม่ต้นธรุกจิ ภายใต้แนวคดิ 4S Single Point, Single Form, 
Single Document และ Single Number การให้บริการออกหนังสือ
รับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร e-Certificate และ 
การให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่าน DBD Business Data Warehouse  
และ DBD e-Service Application คือ ส่วนหน่ึงของความส�าเร็จ 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความภาคภูมิใจ ที่ช ่วยให้ผู ้รับบริการ 
ทั้งภาคประชาชน องค์กรธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้รับ 
การบริการและเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น 

ก้าวต่อไปของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นการพลิกโฉม 
การให้บริการ ภายใต้แนวคิด Paperless รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยบริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการเป็นครั้งแรกของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาบริการ
จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยวางเป้าหมายให้แล้วเสร็จ และพร้อมให้บริการประชาชน 
ได้ภายในปี 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ 

ในขณะเดยีวกนั กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้ผลกัดนัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ผูป้ระกอบธรุกจิและพฒันาศกัยภาพ
ธุรกิจไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจบริการไทยหลายประเภทมีมาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จดัการ อนัจะเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการแข่งขนัทางการค้าทัง้ในระดบัประเทศและสากล เช่น มาตรฐานคณุภาพธรุกจิส�านกังานบญัชี  
มาตรฐานคณุภาพธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ มาตรฐานคณุภาพธรุกจิแฟรนไชส์ มาตรฐานคณุภาพธรุกจิ e-Commerce เป็นตวัอย่าง 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ซึง่ในเชิงลกึกจิกรรมทางธรุกจิเหล่านีย้งัช่วยเพิม่คณุค่าให้กบั Supply Chain ในระดบัต่างๆ ก่อให้เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจซ่ึงกันและกัน รวมทั้ง ต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในหลายประเทศ และท�าการตลาดในเชิงรุก รวมถึงยกระดับการมีส่วนร่วม 
ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีบทบาทน�าในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ โดยการพัฒนาธุรกิจรายพื้นที่ (Biz Club Thailand)

นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาท 
ในการก�ากบัดแูลภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และเป็นหนึง่ในภาคบรกิารด้านวชิาชพีทีจ่ะต้องเปิดเสรกีารค้าบรกิาร 
ภายใต้ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) รวมถึงข้อตกลงการยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชี
ของอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) กรมพฒันาธรุกจิการค้า 
จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีไทย ผ่านแนวทางการพัฒนา 3 ระดับ ตั้งแต่ต้นน�้าด้วยการสร้างนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โดยการท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ 
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Along the line of the Department’s visions: “Serving as Professionals, Building Corporate Governance and 
Establishing Quality Standards for Thai Businesses”, the Department of Business Development, as an agency with a 
leading role in steering national economy towards sustainable growth, has put in place efficient public-service innovations, 
including starting business service under the 4S concept (Single Point, Single Form, Single Document and Single 
Number), e-Certificate service (for electronic issuance of certificates relating to legal entities via commercial banks), 
the DBD Business Data Warehouse service (for public access to data related to business through its DBD Business 
Data Warehouse) and the DBD e-Service application. All these services constitute part of prestigious success of the 
Department of Business Development and offer users – general members of the public, business organisations and 
other agencies – convenience and much easier access to business data. 

As its step forwards, the Department of Business Development will make further improvement of services 
under the ‘Paperless’ concept in response to digital economy. In this connection, it will for the first time in Thailand 
launch the e-Filing service allowing submission of financial statements by an electronic means, with the application of 
the XBRL technology. In addition, it will strive to develop the e-Registration service allowing electronic registration of 
legal entities and plan to make it complete and ready for public use within 2017 in the interest of enhanced  
efficiency beneficial to business sectors.

At the same time, the Department of Business Development has concretely strengthened and developed 
potential of Thai businesses, with adherence to corporate governance. Many types of Thai businesses have successfully 
had management standards which are essential for competition at both domestic and international levels. These include 
accounting firm standards, logistics business standards, franchise business standards and e-Commerce business 
standards, which are all quality standards well trusted and accepted by entrepreneurs promoted by the Department 
of Business Development. Indeed, these business activities provide value added to supply chains at all levels and 
thereby generate incomes as well as better quality of life of the people. All this is indeed a foundation of further 
economic and social development of the country. 

In terms of developing potential of entrepreneurs, the Department of Business Development will promote the 
creation of business networks for the purposes of exchanging business knowledge and experience conducive to 
further development and ensuing economic value, creating opportunities for penetrating targeted customers in various 
countries and carrying out proactive marketing activities. In effect, through the “Biz Club Thailand”, the Department 
strives to promote participation of entrepreneurs in steering business development as well.

In addition, as the Department of Business Development has a statutory role, under the Accounting Act,  
B.E. 2547 (2004), in regulating accounting professions, liberalised under ASEAN Framework Agreement on Services 
and ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services, the Department of Business 
Development dedicates particular attention to the development of standards of practitioners in accounting professions 
in Thailand, as to which 3 levels of development are pursued. The upstream level aims to create “Young & Smart 
Accountants” and involves the conclusion of memoranda of understanding with educational institutions for producing 
professional graduates into labour markets. At a mid-stream level, the Department has put in place the “Ton Kla for 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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Message of Director-General of the Department of Business Development

เพือ่ผลติบณัฑติเข้าสูต่ลาดแรงงานแบบมืออาชพี ในระดับกลางน�า้ สร้างต้นกล้าส�านกังานบญัชคีณุภาพ รวมถงึน�าเทคโนโลยมีาใช้ 
ในการบริหารจดัการและก�ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช ีด้วยการให้บรกิารผ่านระบบออนไลน์ e-Accountant ซึง่เป็นการเชือ่มโยง 
ข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อน 
ของการให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้บรกิาร ส�าหรบัเป้าหมายในระดบัปลายน�า้ คอื การยกระดบัคณุภาพบรกิารของ 
ส�านักงานบัญชีไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานที่มีความเป็นสากล เพื่อให้ส�านักงานบัญชีซึ่งมีการจัดท�าข้อมูลการรายงานทางการเงิน
ของธรุกจิ มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีปฏบิตัถิกูต้องตามมาตรฐานการบญัช ีมคีวามโปร่งใส เชือ่ถอืได้ ส่งผลดต่ีอข้อมลูการรายงาน
ทางการเงินของธุรกจิ ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการสนบัสนนุนโยบายการก�ากบัดแูลภาคธรุกจิด้วยระบบธรรมาภบิาลอกีหนึง่ช่องทาง 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ยังคงยึดมัน่รักษามาตรฐานการให้บรกิาร เพือ่เคยีงข้างผูป้ระกอบธรุกจิและนกัลงทนุในการส่งเสรมิ 
กิจกรรมทางธรุกจิตัง้แต่เร่ิมต้น จนถงึการพฒันาขดีความสามารถทางการค้าให้กบัภาคธรุกจิ เพือ่น�าพาประเทศให้มคีวามเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจ อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์และความมั่งค่ังต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยส่วนรวม และเหนือส่ิงอื่นใด 
คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่กุระดับของกรมพฒันาธรุกจิการค้าจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ สจุรติ ทุม่เทก�าลงักาย 
และก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่ด้วยความอดทนและเสยีสละ เพือ่สนองตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ในการครองตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความภาคภูมิใจ

(นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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(Miss Pongpun  Gearaviriyapun)
Director-General of the Department 

of Business Development

Quality Accounting Firms” project and made use of technology in the administration and regulation of practitioners in 
accounting professions, through the e-Accountant service under which the Department’s database is linked with that 
of the Federation of Accounting Professions in an endeavour to reduce procedures and duplication of work and offer 
convenience to users. Finally, the downstream level involves the bringing of qualities of Thai accounting firms towards 
international standards to ensure that accounting firms, which prepare financial data for business associations, adhere 
to good management and comply with transparent and reliable accounting standards. These endeavours also promote 
good governance in the regulation of business sectors as well. 

The Department of Business Development will maintain its service standards and continue its consistent support 
to business operators and investors from a start of their business. It will indeed continue to develop trade competencies 
for business sectors with a view to generating economic growth of the country, which will in turn lead to benefits and 
wealth of Thailand as a whole. Above all, all executives, civil servants and officers of the Department will, with greatest 
pride, remain active in performing official duties with integrity, devotion, patience and sacrifices along the line of the 
royally initiated concept as to how to be good public officers. 
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ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555 - 2558

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� Vision
มืออาช�พด�านบร�การ สร�างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย
Serving as Professionals, Building Corporate Governance 
and Establishing Quality Standards for Thai Businesses

พัฒนาระบบบร�การจดทะเบียนธุรกิจให�ทันสมัย
Modernising Business Registration Systems

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

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

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

พัฒนาองค�กรแห�งการเร�ยนรู�
Developing Learning Organisation

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� Strategies

¾Ñ¹¸¡Ô¨ Missions
บร�การจดทะเบียน และข�อมูลธุรกิจ ถูกต�อง รวดเร็ว โปร�งใส

Delivering Registration Services and Serving Business-Related Data 
with Accuracy, Rapidity and Transparency

สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ  
Building Corporate Governance

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

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

with Ease of Doing Business

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

Strengths and Competitiveness

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� Goals

   The Department of Business Development (DBD), as a State agency well equipped with readiness 
to respond to the needs of business sectors and general members of the public, serves with service mind 
and with the assistance of modern technology in an active manner so as to achieve a reliable stance in 
the eyes of service users along the line of ethical and transparent performance of duties, with a view to 
putting forth strengths and sustainable growth of Thai businesses, in accordance with the “Smart DBD” 
ideology

Strategic Plan of the Department of Business Development 2012 - 2015
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1. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ 
 Miss Pongpun  Gearaviriyapun
 อธิบดี
 Director-General

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

3. นายชัยณรงค์  โชไชย 
 Mr. Chainarong  Chochai 
 รองอธิบดี 
 Deputy Director-General 

4. นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
 Miss Rattana  Theanvisitsakool 
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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Executives of the Department of Business Development

2. นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
 Miss Suparat  Hunpongsimanont
 ผู้อำานวยการกองข้อมูลธุรกิจ
 Director of Business Information Division

1. นายประชา  วีระชาติกุล
 Mr. Pracha  Veerachatkul
 เลขานุการกรม
 Secretary  

3. นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ 
 Mr. Poonpong  Naiyanapakorn 
 ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
 Director of Business Promotion 
 and Development Division
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6. นายดิเรก  บุญแท้ 
  Mr. Direk  Boontae
 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย 
 Director of Bureau of Law

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. นางสาวสุนทรา  ติละกูล 
 Miss Soontara  Telarkun
 ผู้อำานวยการกองกำากับบัญชีีธุรกิจ  
 Director of Business Accounting 
 Supervision Division
 

5. นายสำารวย  แดงด้วง 
 Mr. Samruay  Daengduang
 ผู้อำานวยการกองทะเบียนธุรกิจ 
 Director of Business Registration Division
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คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

2. นายสมควร  อิ่มถาวรสุข 
 Mr. Somkuan  Imtavonsuk 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (รักษาการ) 
 Trade Specialist (Acting) 

1. นายไชยา  สุปรียาวรรณชัย 
 Mr. Chaiya  Supreyavanchai 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ /
 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 Trade Specialist / Director of 
 Information and Communication Technology Centre

3. นางสาวเกิดศิริ  กลายเพท 
 Miss Kirdsiri  Klaypet 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ /
 ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 Computer Technical Specialist / 
 Director of Information System Development 
 Division
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4. นางสาวศุฑารา  เชาวน์สุขุม 
  Miss Sutara  Choawnsukum 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ 
 Trade Specialist 
 

5. นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล 
 Mrs. Areeporn  Jongwattananukul 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
 Trade Specialist 

6. นายสยาม  ลิขิตพงศธร 
 Mr. Siam  Likhitphongsathorn 
 นิติกรเชี่ยวชาญ
 Legal Specialist
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1. นายสมบุญ  โมจนกุล
 Mr. Somboon  Mojanakul
 ผู้อำานวยการกองบริการจดทะเบียนธุรกิจ
 Director of Business Registration Services Division
 

2. นางสาวเปรมนีย์  ทรัพย์โชคไชย 
 Miss Premmanee  Supchokchai 
 ผู้อำานวยการกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
  Director of Entrepreneurs Development Division

3. นางปรารถนา  หัสมินทร์
 Mrs. Prattana  Hasamin
 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
 Director of Foreign Business Administration Division
 

4. นางภารดี  อินทชาติ
 Mrs. Paradee  Intachat
 ผู้อำานวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Director of e-Commerce Division

5. นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์
  Mrs. Sorada  Lertharpachit
 ผู้อำานวยการกองคลัง
  Director of Finance Division



26 รายงานประจำาปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development



27Annual Report 2014 Department of Business Development

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. นางสาววรรณา  คงเจริญจิตติกุล 
 Miss Wanna  Kongcharoenchittikul 
 ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
  Director of Internal Audit Group

2. นางสลิลา  เทพเกษตรกุล
 Mrs. Salila  Tepkasetkul
 ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 Director of Public Sector Development Group

3. นายจิตรกร  ว่องเขตกร
 Mr. Jitakorn  Wongkhatekorn
 ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
 Director of Corporate Governance Division
 

4. นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง
 Miss Chutamanee  Yodsaeng
  ผู้อำานวยการกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
  Director of Business Accounting Inspection Division

5. นายสงวนศักดิ์  ชีวรัตน์
  Mr. Sanguansak  Cheewarat
 ผู้อำานวยการกองธุรกิจการค้าภูมิภาค
  Director of Regional Business Division
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ขยายการให้บริการจดทะเบียน ตั้งธุรกิจใหม่
ได้ทั่วประเทศ

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการเข้าถึงหรือ
ช่องทางในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็น 
สิ่งส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการเร่ิมต้นธุรกิจ 
ในประเทศไทย ประกอบกบัการยืน่จดทะเบยีนในปัจจุบนั  
มีข้อก�าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องย่ืนค�าขอในพื้นที่ 
ที่เป็นที่ตั้งของส�านักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลนั้น 
กล่าวคือ หากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท มีที่ตั้งส�านักงาน
แห่งใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตจังหวดัใด ต้องไปยืน่ขอจดทะเบยีน 
ที่ศูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดนั้น 
แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน่วยงานให้บริการ  
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สนามบินน�้า และส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ป่ินเกล้า พหลโยธนิ รชัดาภเิษก สรุวงศ์ บางนา 
และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) และ 
ในส่วนภูมิภาค ท่ีส�านกังานพฒันาธรุกจิการค้าจงัหวดัๆ ละ  
1 แห่ง รวมถึงสาขาของส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  
จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด 
หวัหนิ เมอืงพทัยา และเกาะสมยุ แต่ข้อก�าหนดดงักล่าว 
อาจท�าให้ผูป้ระกอบการไม่ได้รบัความสะดวกในการยืน่
ค�าขอจดทะเบียนอย่างเต็มที่ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบการในการยื่นค�าขอจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้น�าร่องขยายการให้บริการ
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท ณ ศูนย์บริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งใดก็ได้ โดยไม่ว ่า 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่  
ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใดก็ตาม 
สามารถย่ืนค�าขอจดทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการของ  
กรมพฒันาธรุกจิการค้าแห่งใดกไ็ด้ทัง้ 87 แห่งทัว่ประเทศ 
จากเดิมที่ก�าหนดให้ต้องย่ืนค�าขอที่จังหวัดซ่ึงเป็นที่ต้ัง
ส�านักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทนั้น 
ตั้งอยู่เท่านั้น โดยได้เริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่วันที่  
2 มิถุนายน 2557

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงาน “ต้นสายปลายทาง” ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
และมีภารกิจหลักด้านการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการจดทะเบียน
นติบิคุคล ให้มคีณุภาพ โดยลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รวมถงึน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาปรบัปรงุ
การให้บริการดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และตอบสนอง 
ความต้องการของภาคธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการภาครัฐด้านการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บรกิาร รวมทัง้การพฒันาเพือ่มุง่สูก่ารเป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี
ที่ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting  
a Business) ตามรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ 189 ประเทศทั่วโลก หรือ Doing 
Business ของธนาคารโลก

ผลักดันนวัตกรรมบริการภาครัฐ
Putting Forth Public Services Innovations

ยื่นคำาขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ที่ศูนย์บริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งใดก็ได้ทั้ง 87 แห่งทั่วประเทศ
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The geographical restrictions above do not offer full 
convenience to business operators in registering their 
businesses.

Thus, to offer greater convenience to business 
operators in filing applications for registration of their 
businesses, the Department of Business Development 
has launched a pilot project allowing registration of 
incorporation of a partnership and a company at any 
Service Centre of the Department, irrespective of the 
province in which the head office of such partnership 
or company is intended to be located. An application 
for registration can be filed at any of the 87 Service 
Centres of the Department of Business Development 
around the country rather than at the Office in the 
province where the head office of the partnership or 
company is intended to be located. This service has 
been launched since 2nd June 2014.

Since the inauguration of this cross-province 
service, 12.15 percent of applications for registration 
of incorporation of partnerships and companies are 
those filed at Offices outside the provinces where 
head offices of such partnerships and companies 
are intended to be located and a rising number is 
expected, in view of significantly saved time and 
costs otherwise consumed in travels made by 
members of the public and business operators. The 
launch of this service will certainly promote a start 
of business in Thailand.

The Department of Business Development as Thailand’s “Fully-Integrated Business” agency with principal 
responsibility in connection with registration of juristic persons, has taken steps in improving and ameliorating 
its registration services to achieve satisfactory quality, through the reduction of procedures and time otherwise 
consumed in official duties and the application of information technology. Such improvement is intended to 
offer business operators convenience, rapidity and cost effectiveness meeting the demand of business sectors 
and in line with the Government’s policy on public service improvement through reducing red tape and time. 
The Department has also put forth development towards e-Government in accordance with the resolution of 
the Council of Ministers requiring the Department of Business Development to serve as a leading agency in 
ameliorating the ‘Starting a Business’ service, based upon the World Bank’s Report on Doing Business in 
189 countries. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

Expanding the Registration Service: 
Allowing Registration of New Business 
All Around the Country

The Department realises the importance of 
providing, for the benefit of business operators, 
service accessibility or service channels as a crucial 
instrument for a start of business in Thailand. In 
effect, regulations currently in force require an 
applicant for registration of a business to file an 
application at the place where the head office of the 
intended legal entity is to be located. That is to say, 
a partnership or company of which the head office 
is intended to be located in a particular province is 
required to file an application for registration at the 
Service Centre of the Department of Business 
Development in that province only, although the 
Department of Business Development has a total of 
87 offices in all provinces around the country – 7 in 
Bangkok (1 at the Department of Business 
Development’s building at Sanambinnam and  
the other 6 at Business Development Offices,  
Regions 1-6 (Pinklao, Phaholyothin, Ratchadapisek, 
Surawong, Bangna and the Government Complex 
Commemorating His Majesty the King’s 80th  
Birthday Anniversary)) and many others at Provincial 
Business Development Offices (1 for each province). 
Indeed, the Department has also set up Branch 
Offices in 4 important economic areas, namely,  
Mae Sot, Hua Hin, Pattaya City and Koh Samui.  
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นับตัง้แต่เร่ิมให้บรกิาร มจี�านวนค�าขอจดทะเบยีน 
จัดตั้งห้างหุ ้นส่วนและบริษัทจ�ากัดข้ามเขตจังหวัด 
ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 12.15 และคาดว่าจ�านวน
ค�าขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด จะมีอัตราส่วนที่เพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางของประชาชนและผู้ประกอบการลงไป 
ได้มาก อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเร่ิมต้น
ธุรกิจในประเทศไทย

ส�าหรับกรณขีอง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ผู้ประกอบการ นอกจากจะยื่น
ค�าขอจดทะเบียนทุกประเภทในเขตพื้นที่ จังหวัด 
ตนเองแล้ว ยังสามารถย่ืนค�าขอจดทะเบียนได้ที ่
ส่วนจดทะเบยีนธรุกจิกลาง กรมพฒันาธรุกจิการค้า และ
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลาได้เช่นเดิม
ตามที่เคยเปิดให้บริการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ก้าวสู่บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ “e-Registration”

กรมพฒันาธรุกจิการค้ายงัไม่หยดุยัง้ทีจ่ะพฒันา
นวัตกรรมการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ 
เนือ่งจากมุ่งหวงัทีจ่ะให้บรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ผูป้ระกอบการ
และประชาชน โครงการส�าคญัทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
ในขณะนี ้คอื การพฒันาระบบจดทะเบยีนนติบิคุคลทาง
อิ เล็กทรอนิกส ์หรือที่ เรียกว ่า “e-Registrat ion”  
ซึ่งเป็นการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ
ออนไลน์อย่างครบวงจร แบบไร้กระดาษ (Paperless 
System) อย่างแท้จริง เนื่องจากเล็งเห็นว่าระบบ 
จดทะเบยีนธรุกจิของไทยในปัจจบุนั ยงัคงมลีกัษณะหรอื
ข้อจ�ากดับางประการทีอ่าจท�าให้ผูป้ระกอบการไม่ได้รบั 
ความสะดวกในการรบับรกิารจดทะเบยีนนติบิคุคลอย่าง
เต็มท่ี โดยในป ัจจุบันการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ยังคงอยู่ในรูปแบบกระดาษ/เอกสาร (Paper-Based 
System) ประกอบกับมีความจ�าเป็นที่ต้องจัดหาวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ให ้การเก็บรักษาและการค ้นหาข ้อมูลนิ ติบุคคล 
มคีวามปลอดภัย น่าเชือ่ถอื และมปีระสทิธภิาพ สามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มีจ�านวนสูงขึ้น 
ทุกๆ ปี ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ�านวนนิติบุคคล

กว่า 1.2 ล้านราย โดยในแต่ละปี จะมกีารขอจดทะเบยีน
นิติบุคคล รวมทั้งส้ินกว่า 220,000 ค�าขอ อีกทั้ง 
เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ 
มีมาตรฐานเป็นสากลและทัดเทียมประเทศอื่น 

ผลส�าเร็จของโครงการ e-Registration จะช่วย
อ�านวยความสะดวกและสามารถให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการ 
ในเชงิรกุมากยิง่ขึน้ โดยลดขัน้ตอนการยืน่ขอจดทะเบยีน 
ลดการใช้เอกสาร ลดระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนท�าให้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลของไทย  
มีความม่ันคงปลอดภัย น่าเช่ือถือ และเป็นสากล  
การพัฒนาดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ 
รองรับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไป 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
อเิล็กทรอนกิส์ (e-Government) ทัง้นี ้คาดว่าจะสามารถ
ให้บริการได้ในปี 2560

จากการพฒันาการให้บรกิารด้านการจดทะเบยีน
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลา 
ในการมาขอใช้บริการลงไปได้มาก สามารถตอบสนอง
และสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและ 
ธุรกรรมต่างๆ ในปัจจุบันที่ต้องอาศัย ความรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู ้ประกอบการต่อไป นอกจากนี้  จะช ่วยให้ 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธรุกจิเป็นไป 
ในทางทีด่ยีิง่ขึน้ ซึง่จะก่อให้เกดิแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการ 
ชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย รองรับ 
การประกอบธรุกจิแบบไร้พรมแดน และการเข้าสูก่ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 นี้

e-Service สู่ e-Certificate

ภารกิจส�าคัญในด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ท�าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นศูนย์กลางข้อมูล
นติบิคุคลของประเทศ โดยมผีูม้าขอใช้บรกิารข้อมลู เช่น 
หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ งบการเงนิ 
และเอกสารทางทะเบยีน เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในทางธรุกจิ 
เป็นจ�านวนมาก ปีละมากกว่า 4 ล้านราย 
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In 3 southern border provinces (Yala, Pattani 
and Narathiwat), business operators may, apart from 
filing all kinds of applications in their provinces, file 
applications for registration of incorporation of 
partnerships and companies at the Central Business 
Registration Centre located in the Department of 
Business Development Building and at the Provincial 
Business Development Office in Songkhla which has 
now been in operation.

Moving Forwards to the “e-Registration” 
Service

 The Department of Business Development 
has never ceased its efforts in developing its 
innovation for business registration, as the Department 
intends to offer best services to business operators 
and general members of the public. An important 
project now under development involves the so-called 
“e-Registration” service under which registration of 
incorporation of juristic persons may effectively be 
made in an online or paperless system, as it is 
envisaged that the registration system currently  
in use in Thailand is plagued with some features or 
restrictions producing inconvenience in effecting 
registration. At present, registration of juristic persons 
is effected in a traditional paper-based system while 
much need is felt for electronic storage or retention 
of data relating to juristic persons to ensure that  
the retention and search of such data are safe, reliable 
and efficient in response to gradually increasing 
volume of data relating to juristic persons. Indeed, 
at present, Thailand has more than 1.2 million juristic 
persons and each year over 220,000 applications 
are filed for registration of juristic persons. This  
e-Registration service will bring our registration 
service towards international standards as in other 
countries as well.

The success of this e-Registration service will 
facilitate business operators and enable the 
Department to serve the public in a more proactive 
manner, as it cuts down procedures in the registration 
and reduces paperwork and time otherwise wasted 
in contacting public authorities. Also, it will render 
legal-entity registration systems of Thailand to be 
secure, reliable and internationally compliant. Such 

development will be conducive to integrated  
efficiency of government agencies as well and will 
accommodate electronic transactions along the line 
of the e-Government policy as announced by the 
Government. It is expected that this e-Registration 
service will be in operation by 2017.

All the development in the sphere of registration 
thus far spelled out is expected to save travelling 
costs incurred by business operators and time 
otherwise spent in contacting officials concerned and 
respond to modern styles of running business and 
making transactions of the present era, which require 
swiftness and up-to-date conditions, thereby 
enhancing competencies of business operators. In 
addition, these endeavours ameliorate atmospheres 
and environments of starting businesses and 
simultaneously create foreign traders’ incentives to 
start businesses in Thailand in response to the 
borderless epoch and the progression into the 
ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 to come.

From e-Service to e-Certificate Service

With its key mission in relation to registration 
of juristic persons, the Department of Business 
Development serves as a national focal point 
approached by general members of the public for 
requesting such information as certificates relating 
to legal entities, lists of shareholders, financial 
statements and other documents on the register, for 
business purposes. In effect, there are more than 4 
million requests a year.

Further development put forth with the 
assistance of modern technology so as to meet the 
need of service users is reflected in the introduction 
of the “e-Service” and “Delivery” systems, which are 
indeed adapted from the systems used by the private 
sector, as additional channels of the service, having 
prime regard to convenience, expeditiousness and 
reduction of travelling time and costs incurred by 
service users.

Despite convenience generated by the  
e-Service system, the Department, in 2012, entered 
into co-operation with 6 allied banks (Bangkok Bank, 
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ด ้วยแนวคิดในการพัฒนาการให ้บริการ 
ให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทั่วถึง 
และหลากหลายช่องทาง จงึได้น�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุ 
เพื่อให้บริการด้วยระบบ “e-Service” และน�าระบบ 
“Delivery” ที่ภาคเอกชนใช้ด�าเนินการอยู่มาประยุกต์ใช้
ด้วยการก�าหนดรูปแบบและวิธีการให้บริการ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการให้บริการ โดยค�าถึงความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของผูใ้ช้บรกิาร 
เป็นส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้อ�านวยความสะดวกโดยให้บรกิารผ่านระบบ e-Service แล้ว  
ในปี 2555 ได้ร่วมมือกับธนาคารพันธมิตร 6 ธนาคาร 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรงุไทย ธนาคารกสกิรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคาร
ออมสิน เพื่อให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านสาขาธนาคารกว่า 
4,000 สาขา ซึ่งเป็นการสร้างมิติใหม่ของการให้บริการ
ภาครัฐที่ส�าคัญ ในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการบริการออก 
หนังสือราชการ ด้วยการน�าเทคโนโลยี “ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์” หรือ “Electronic Signature” มาใช ้
ในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย โดยได้ขยาย 
การให้บริการมาตามล�าดับ และมีเป้าหมายจะขยาย 
ช่องทางการให้บริการในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สามารถครอบคลมุตามความต้องการของผูร้บับรกิาร
ครอบคลมุทุกสาขาทัว่ประเทศ รวมทัง้จะขยายการให้บรกิาร 
ไปยังส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทั้ง 6 เขต และ
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศด้วย 

หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
พร้อมรับ AEC

อีกหน่ึงบริการทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้าด�าเนนิการ 
เพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปี 2558 
คือ การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเดิมหากผู้ประกอบการต้องการน�าหนังสือรับรอง
นิติบุคคลไปใช้ในการติดต่อธุรกรรมระหว่างประเทศ  
ผู้ประกอบการต้องน�าหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงเป็น

ภาษาไทยไปจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ และยื่นต่อ 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับรอง 
ค�าแปลก่อนน�าไปใช้ ซึง่ก่อให้เกดิภาระและความไม่สะดวก 
ต่อผูป้ระกอบการ กรมพฒันาธรุกจิการค้า จงึได้เตรยีมการ 
เพือ่ให้บรกิารหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลเป็นภาษาองักฤษ 
ลดภาระทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายของผูป้ระกอบการ รวมถงึ
เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานงานบริการ 
ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน อีกทั้งข้อมูล
นิติบุคคลที่เป็นภาษาอังกฤษ ช่วยเสริมให้คลังข้อมูล
ธรุกจิมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ สามารถให้บรกิารข้อมลู
ได้ครอบคลมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้นี ้ได้เริม่
ให้บริการตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 เป็นต้นไป

คลังข้อมูลสู่ภาคธุรกิจ

นอกจากการให้บริการข้อมูลทางทะเบียนแล้ว 
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค ้ า ได ้ ให ้ ความส� า คัญต ่อ 
การวเิคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมลู โดยมเีป้าหมาย
เป็นคลังข้อมูลธุรกจิทีส่มบรูณ์ เพือ่สนบัสนนุข้อมูลให้แก่
หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และตอบสนอง 
ความต้องการภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได ้ด�าเนินการปรับปรุง  
“คลังข้อมูลธุรกิจ” โดยการจัดการฐานข้อมูลให้สามารถ
เข้าถงึและวเิคราะห์ข้อมลูในเชงิลกึ เพือ่น�ามาซึง่ผลลพัธ์
ตรงตามต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ส�าหรบัประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจน 
เพิ่มศักยภาพและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ด�าเนินธุรกิจหรือขยายการลงทุนต่อไป 

โดยสามารถค ้นหาข ้อมูลได ้จากเว็บไซต ์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เมนู บริการ
ออนไลน์ หัวข้อ คลังข้อมูลธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ  
ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย และขยายการลงทุนได้ 

ระบบคลังข ้อมูลธุรกิจ เป ็นบริการที่สร ้าง
ประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เปิด 
ให้บริการ เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงวันที่  
30 กนัยายน 2557 มผีูเ้ข้าใช้บรกิารระบบคลงัข้อมลูธรุกจิ 
รวมทัง้สิน้ 3,251,929 ครัง้ และผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจ 
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Krung Thai Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial 
Bank, Thanachart Bank and Government Savings 
Bank) for the purpose of operating the e-Certificate 
service under which certificates relating to legal 
entities may be issued electronically at over 4,000 
branches of those allied banks. This service marks 
a new dimension of the delivery of public services 
by an electronic means. In this regard, with the 
assistance of the electronic signature technology, 
the Department of Business Development is the first 
Government agency able to issue electronic 
certificates relating to legal entities. It is expected 
that this e-Certificate service will gradually be 
expanded to cover all branches of banks all over the 
country to meet the growing demand of service users. 
Indeed, this service will also be made available at all 
regional Business Development Offices and at 
Business Development Offices in all provinces as well.

English-Language Certificates Relating to 
Juristic Persons in Preparedness for AEC

Another service introduced by the Department 
of Business Development to cater for the integration 
into the AEC in 2015 is the issuance of certificates 
relating to juristic persons in the English language. 
At present, business operators intending to use 
certificates relating to juristic persons in international 
transactions need to translate the certificates into 
English and have them officially certified by the 
Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs. To eviscerate such burden and inconvenience 
faced by business operators, the Department of 
Business Development plans to put into operation a 
service whereby certificates relating to juristic persons 
may be issued in the English language. This will not 
merely save time and costs otherwise spent by 
business operators but also enhance efficiency and 
the standard of the service in response to public 
demand. Also, English-language data relating to 
legal entities will contribute to greater completeness 
of business data held by the Department, as it can 
serve data in both Thai and English. This service will 
be put in place from January 2015.

Business Data Warehouse

Apart from providing data relating to 
registration, the Department of Business Development 
attaches particular importance to the analysis and 
exploitation of data. As such, a complete business-
database needs to be established by the Department 
for prompt consultation by agencies within the 
Ministry of Commerce as well as business sectors. 
In this connection, the Department has improved its 
business database so as to be accessible and 
capable of in-depth analysis, with a view to efficient 
achievement of outcomes intended by members of 
the public as well as agencies concerned. In effect, 
such database helps decision-making in relation to 
business operation or expansion of investments too. 

Business data may be searched on the 
Department’s website (www.dbd.go.th). For this 
purpose, click the Online Services menu and choose 
“Business Data Warehouse”. The database, which 
is searchable and usable for starting a business and 
triggers further advancement, networking or 
investment expansion, consists of the following:

1. information relating to registration of juristic  
 persons;

2. financial statements;
3. statistics of juristic persons registration;
4. information on investment, classified by  

 reference to nationalities of investors;
5. information on business partners;
6. information on business opportunities.

The business database is of significant value 
to business sectors. Since its launch on 26th February 
2013 up to 30th September 2014, the business 
database has had 3,251,929 visitors, 85 percent of 
whom are highly satisfied with the success of its 
development. Thanks to this grand achievement, the 
Department of Business Development won an award 
granted by the Office of the Public Sector Development 
Commission (OPDC) in the category of Excellent 
Service Improvement on 3rd October 2014. 
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ในระดับสูงถึงร้อยละ 85 ซึ่งผลส�าเร็จของการพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจท�าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้รบัรางวลับริการภาครฐัแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 จากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระบวนงาน 
“การพฒันาระบบคลงัข้อมลูธรุกจิ” ประเภทการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลิศ ระดบัดเีด่น เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

DBD e-Service ผ่าน Smart Phone

นอกจากนี้ จากแนวโน้มการใช้งานผ่าน Smart 
Phone ทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กรมพฒันาธรุกจิ
การค้าจึงได้พัฒนา “Application : DBD e-Service”  
ซึง่เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมลูนติบิคุคลทีอ่อกแบบมา
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน ให้สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลนิติบุคคล เช่น เลขทะเบียน ชื่อ วันที่จดทะเบียน 
สถานะ ทนุจดทะเบยีน ทีต่ัง้ หมวดหมูธ่รุกจิ วตัถปุระสงค์ 
ปีที่ส่งงบการเงิน กรรมการของนิติบุคคล โดยสามารถ
ตรวจค้นจากเลขทะเบยีนนติบิคุคล หรอืชือ่ของนติบิคุคล  
และสามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ 
และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ผ่าน Smart Phone โดยระบบจะแสดงผลเป็นภาษาไทย 
และสามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ  
Android 

การให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

ในแต่ละปีนิติบุคคลมากกว่า 500,000 ราย 
มีหน้าที่ต้องน�าส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

www.dbd.go.th

บร�การออนไลน� หัวข�อ คลังข�อมูลธุรกิจ

ข�อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล ข�อมูลการลงทุนตามสัญชาติ

สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ค�นหาโอกาสทางธุรกิจ

ข�อมูลงบการเง�น ค�นหาคู�ค�าทางธุรกิจ

ซึ่งข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลถือเป็นข้อมูลที่ส�าคัญ
ส�าหรบัภาครฐัและภาคธรุกจิในการตดัสนิใจ และด�าเนนิการ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้า 
การลงทุนที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากเดิม
ข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลมีการน�าส่งในรูปแบบ
กระดาษ และต้องใช้ระยะเวลาในการน�าข้อมลูงบการเงนิ 
เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ท�าให้
ข้อมูลงบการเงินไม่เป็นปัจจุบัน ทันท่วงทีต่อการใช้
ประโยชน์ในทางธุรกิจเท่าที่ควร ดังนั้น ในปี 2556  
จงึได้รเิริม่โครงการพฒันาระบบการให้บรกิารรบังบการเงนิ 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยใช้เทคโนโลยี  
XBRL (eXtensible Business Report Language) เป็น 
หน่วยงานแรกของประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็วแก ่ภาคธุรกิจในการน�าส ่งงบการเงินต ่อ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ จุดเดียว (e-Filing Single 
Point) รวมทั้งเป็นการลดภาระการท�างานและค่าใช้จ่าย
ในการประมวลผลข้อมูล และยกระดับการให้บริการ 
เผยแพร่ข้อมลูงบการเงนิของผูป้ระกอบการสูส่าธารณชน 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความสะดวกรวดเรว็ 
และทนัสมยัมากขึน้ ซึง่งบการเงนิของไทยจะมมีาตรฐาน
เดียวกัน ครอบคลุมกฎหมายทุกฉบับของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�าหนดเปิดให้บริการในปี 2558 นี้

ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ
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Application 
DBD e-Service

Application 
DBD e-Service

Application 
DBD e-Service

DBD e-Service on Smart Phones

In addition, the rapidly growing use of 
information via smart phones leads to the development, 
by the Department of Business Development, of a 
specially designed application called “Application : 
DBD e-Service” for accessing data relating to legal 
entities at users’ convenience. Searchable data 
include registration numbers, names, dates of 
registration, status, capitals, addresses, categories 
of business, objectives, years of submission of 
financial statements and directors of legal entities. 
Relevant data are searchable by typing registration 
numbers or names. This smart phone application 
also allows perusal of news on projects and service 
centres of the Department of Business Development. 
Results will be displayed in Thai. This system supports 
both iOS and Android.

Receiving Financial Statements 
Electronically (e-Filing) 

Each year, over 500,000 juristic persons are 
required to submit financial statements to  
the Department of Business Development. Financial 
statements of these legal entities serve as important 
data for decision-making by the public and business 
sectors in keeping with changing circumstances in 
economy, trade and investment. Traditionally, financial 
statements of all juristic persons are submitted in a 
paper form and such traditional submission requires 
much time for processing the data into the database 
of the Department. In such traditional environment, 
data on financial statements are not up to date for 
prompt consultation in business. Thus, in 2013,  
the Department initiated the e-Filing service, which, 
with XBRL (eXtensible Business Report Language) 
technology, allows electronic submission of financial 
statements. The Department of Business Development 
is indeed the first Government agency in Thailand to 
launch such electronic submission in the interest of 
greater convenience to business sectors. In effect, 
financial statements may be electronically submitted 
at a single point (e-Filing Single Point). This will reduce 
duplication of work and processing time and provide 
efficacy of public dissemination of financial statements 
so that they can be accessible both from Thailand 
and abroad. With this system, financial statements 
of Thailand, which are required by various pieces of 
legislation, will be of the uniform standard.  
The e-Filing system is scheduled to be in full operation 
by 2015.

Thailand Public Service Awards 2014 
in recognition of the “Business Data Warehouse”
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ขั้นตอนการนำาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

Procedures for Electronic Submission of Financial Statements (DBD e-Filing)

ระยะเวลา
ดำเนินการได�ทันที

(Real Time)

หร�อ
เว็บไซต�ของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
Department of Business Development’s 

website 
(www.dbd.go.th)

Financial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL

ประมวลผล ว�เคราะห� และให�บร�การประชาชน

Processing, making analysis and serving the public

นิติบุคคลที่ต�องนำส�งงบการเง�น
Juristic person required 

to submit financial statement

ยื่นขอรับ Username และ
Password เพื่อเข�าใช�บร�การ

และยืนยันตัวตน
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

Applying for a username and a password 
at the Department of Business Development

 for the use of the service and 
for the identification purpose

1

ใช� Username และ Password
เพื่อยืนยันการนำส�ง
งบการเง�นในครั้งแรก

Using the username and password 
to confirm first submission of 

financial statements

Username

Password

2

เช
�อ่ม

โยง
 Lin

king
 with

บร�การ Services  

Financial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL

สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยด�านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                             และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน)
Under information technology security support by the Office of the Permanent Secretary of the Ministry                                   of Information and Communication Technology and the Electronic Transactions Development Agency (Public Organisation)

หน�วยงานพันธมิตร 9 แห�ง

9 Allied Agencies

XBRL in Excel

e-Form

บันทึกข�อมูลผ�านรูปแบบ e-Form
Keying data in the e-Form format

Download ไฟล�เพื่อบันทึกข�อมูล
ในรูปแบบ XBRL in Excel

Downloading files and keying data 
in the XBRL in Excel format

ว�ธ�ที่ 1

ว�ธ�ที่ 2

Method 1 

Method 2 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงานบัญชีไทย 
ให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล เมือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน นอกจากนี ้การพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี 
และส�านักงานบัญชีให้มีศักยภาพ ยังเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และผลักดันให้เกิดส�านักงาน
บัญชีคุณภาพ ซ่ึงเป ็นยุทธศาสตร ์ส�าคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค ้าในการก�ากับดูแลการจัดท�าบัญชี  
ของภาคธุรกิจให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้น สร้างธุรกิจสีขาว 
แก่ภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ

พัฒนานักบัญชีมืออาชีพ

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 
(Young & Smart Accountants) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาสาขาบัญชี 
ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นต้นน�้าของ
วิชาชีพบัญชี เข้าสู่วิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ พร้อม 
มทีกัษะความรู้ความเข้าใจในการปฏบิตังิานจรงิ (Simulation)  
และเป็นแรงงานคณุภาพทีม่คีวามรู ้(Knowledge Workers)  
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชี 
ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต รวมทัง้เตรยีมความพร้อม 
ให้สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนประเทศ
อาเซียนได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ร่วมกับสถาบัน
อดุมศกึษาทีมี่การสอนสาขาบญัช ีจัดท�าข้อตกลงร่วมกนั
ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์นักบัญชีคุณภาพตามโครงการ  
“นักบญัชคีณุภาพรุน่ใหม่ (Young & Smart Accountants)” 
โดยได้จัดหลักสูตรการอบรมและฝึกปฏบิตังิาน ภายใต้

โครงการดงักล่าวแล้ว จ�านวน 6 สถาบัน ส่วนกลาง 4 
สถาบนั ได้แก่ มหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย์ มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดสุติ และส่วนภมูภิาค 2 สถาบนั ได้แก่ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 488 ราย 

สร้างความพร้อมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
Getting Thai Accountants Ready

การอบรมหลักสูตร นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 

“Young & Smart Accountants”

สร�าง
นักบัญช�คุณภาพรุ�นใหม� 

พัฒนาศักยภาพ
ผู�ประกอบว�ชาช�พบัญช� 

บ�มเพาะต�นกล�า
สำนักงานบัญช�คุณภาพ 

ยกระดับสำนักงานบัญช�
สู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
และเช�่อมโยงเคร�อข�าย

สำนักงานบัญช�คุณภาพ 
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the “Young & Smart Accountants” project. The 
training and simulation programmes under this project 
have been organised in association with 6 higher 
educational institutions. In Bangkok, there are 4 allied 
institutions, namely, Dhurakij Pundit University, 

The Department of Business Development has taken continued steps in putting forth readiness of 
accountants and developing potential of accountants as well as operators of accounting firms, with a view to 
materialising international competitiveness of Thai accountants and accounting firms in response to the 
forthcoming ASEAN Economic Community. In effect, the development of potential of accountants and 
accounting firms is also a foundation of corporate governance and is a way to have accounting firms of 
acceptable quality. It is indeed the Department’s important strategy for supervising accounting practice of 
business sectors to ensure transparency, accuracy, reliability and public recognition, thereby leading to the 
corporate governance strategy in the entire business sectors of Thailand as well.

“Young & Smart Accountants” Training Programme

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

Developing Professional Accountants

Creating “Young & Smart Accountants” 
Given that accountancy students who will 

become fresh graduates are the upstream source of 
the accounting professions, the Department of 
Business Development promotes them and help them 
enter the profession as knowledgeable workers with 
high quality as well as skills and knowledge. The 
Department thus provides them with work simulation 
in the hope that they will have an important role in 
developing the quality of accounting professions in 
Thailand. These endeavours will simultaneously  
build up competitiveness of Thai accountants in 
preparedness for the ASEAN Economic Community. 
In this connection, the Department of Business 
Development has concluded MOUs with higher 
educational institutions which provide teaching in 
accountancy for producing quality accountants under 

Creating 
“Young & Smart Accountants” 

Developing Potential 
of Accountants

Incubating Ton Kla 
for Quality Accounting Firms

Elevating Accounting Firms 
to Quality Standards

Developing Potential 
and Building Networks 

of Quality Accounting Firms
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พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงาน 

ถกูต้องและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมถงึพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ทัดเทียมกับสากล 
โดยด�าเนนิการจดัอบรมสมัมนาและเผยแพร่องค์ความรู ้
ทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพีบญัชผ่ีานระบบออนไลน์ในรปูแบบ 
e-Learning และ e-Training by VDO On Demand  
ภายใต้ www.dbdacademy.com ซ่ึงสามารถเข้าเรียน 
ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่จ�ากัดจ�านวน ทั้งนี้  
จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา มีจ�านวนผู้เข้าอบรม
สัมมนา 1,290 ราย และผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ 
3,454 ราย  โดยในปี 2558 จะเพิ่มช่องทางการเรียน 
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (m-Learning) 
รองรับการใช้งานผ่าน Mobile Application

พัฒนาสำานักงานบัญชีคุณภาพ

บ่มเพาะต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จ�าเป็น 

ในการปฏบิตังิาน รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีให้มีการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถประยกุต์ศาสตร์ด้านวชิาชพีบญัชเีพือ่เพิม่มลูค่า
ของผลงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึง
เข้าใจในหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีมุง่สูก่ารเป็นส�านกังาน 
บัญชีคุณภาพ โดยด�าเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี และกรุงเทพมหานคร  
โดยอาศยัข้อมลูสถติขิองจ�านวนผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี 
และส�านกังานบญัชใีนการลงพืน้ที ่ซึง่มผีูผ่้านการบ่มเพาะ 

เป็นต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ จ�านวนทั้งส้ิน  
1,158 ราย 

ยกระดับส�านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ยกระดับส�านักงานบัญชีไทยให้สามารถแข่งขัน

ได้ในระดับสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมทั้งน�าไปสู ่การพัฒนาการจัดท�าบัญชี 
ของภาคธุรกิจให้ได้มาตรฐาน โปร่งใส และถูกต้อง  
ซึง่การผลกัดนัส�านกังานบญัชไีทยเข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐาน
คณุภาพ จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ
ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่

● ผู ้ ท� าบัญ ชีหรือส� านั กงานบัญชีที่ ผ ่ าน 
การรับรองคุณภาพ ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับ 
จากสาธารณชน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

● ลูกค้าหรือธุรกิจที่ใช้บริการส�านักงานบัญช ี
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จะมีข้อมูลทางการบัญชีและ
งบการเงินที่ ถู กต ้องครบถ ้วนสามารถน�า ไปใช ้ 
ในการตดัสนิใจทางธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 
ได้รับความเช่ือม่ันจากสถาบันการเงินในการหาแหล่ง
เงินทุนหรือแหล่งเงินกู้เนื่องจากธุรกิจมีข้อมูลทางบัญชี
และงบการเงินที่เชื่อถือได้

● ภาครัฐจะมีข้อมูลที่ถูกต้องน�าไปวางแผน
พัฒนาประเทศได้อย่างถูกทิศทาง นักลงทุนมีข้อมูล  
ทีเ่ชือ่ถอืได้ในการตดัสนิใจลงทนุอย่างเหมาะสม รวมทัง้
ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง ส่งผลให้อนาคตเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศดีขึ้น

พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชี
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Bangkok University, Thonburi University and Suan 
Dusit Rajabhat University, while in provincial areas 
such alliance covers 2 institutions – Ubon Ratchathani 
Rajabhat University and Prince of Songkla University. 
The training programmes have been attended by 
488 students.

Developing Potential of Accountants
In an attempt to ensure that accountants will 

practise in compliance with statutory requirements 
and in an effort to develop potential of accountants 
towards international standards, the Department of 
Business Development has organised training and 
seminars and, in addition, disseminated knowledge 
related to accounting professions in the form of  
e-Learning and e-Training by VDO On Demand, 
available at www.dbdacademy.com and accessible 
from everywhere and at any time by everyone. The 
training and seminars have been attended by 1,290 
persons while the online training has been participated 
by 3,454 trainees. In 2015, the Department will launch 
the m-Learning allowing members of the public to 
learn via a Mobile Application as well.

Creating Quality Accounting Firms

Incubating Ton Kla for Quality Accounting Firms
The Department of Business Development 

has striven to foster knowledge necessary for 
professional practice and develop potential of those 
engaging in accounting professions so that they will 
become well equipped with updated knowledge, 
including the understanding of corporate governance, 
and well able to give added value to their work in 
response to changing circumstances. All these 
attempts have been intended to create quality 
accounting firms in the end. Activities to these ends 
have been carried out in 4 provinces, namely, 
Chiangmai, Phuket, Udon Thani and Bangkok. The 
statistics reveal that 1,158 accountants have 
undergone this incubation programme and become 
“Ton Kla for Quality Accounting Firms”.

Elevating Accounting Firms to Quality Standards
The Department of Business Development 

has attempted to elevate competitiveness of Thai 
accounting firms to an international level in 

preparedness for the integration into the ASEAN 
Economic Community. Also, the Department seeks 
to set accounting standards of business sectors to 
achieve transparency and accuracy. Putting forth 
quality standards for Thai accounting firms will yield 
benefits to 3 parties as follows:

● Accredited accountants or accounting 
firms will be trusted and recognised by the public 
and will also be able to compete in an international 
arena.

● Customers or business organisations using 
services of accredited accounting firms will have 
accurate and complete accounting data and financial 
statements usable for efficient decision-making in 
business and, with such reliable accounting data and 
financial statements, will therefore be trusted by 
financial institutions at the time of seeking sources 
of funds or loans.

● The public sector will have accurate data 
to be relied on in planning national development 
correctly. In effect, when investors have reliable data 
for making appropriate investment-decisions and 
shareholders are protected, national economy as a 
whole will also be benefited. 

At present, the Department of Business 
Development has successfully driven 113 accounting 
officers towards quality standards such that those 
firms have become quality accounting firms.

Developing Potential and Building Networks of 
Quality Accounting Firms

The Department of Business Development 
has assiduously promoted business alliances 
amongst business operators – alliances amongst 
accounting firms and alliances between accounting 
firms and traders in other businesses such as the 
logistics business, franchise business and service 
business. These attempts will enhance opportunities 
to penetrate more diverse groups of customers and 
give rise to the exchange of business experience. 
As a matter of fact, 326 practitioners from quality 
accounting firms and traders from various groups of 
business participated in activities in this ‘Developing 
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พัฒนาระบบงานผู้ทำาบัญชี (e-Accountant)
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาและเปิดตัว
ระบบงาน e-Accountant เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 
ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการออนไลน์ โดย 
ผู้ท�าบัญชีสามารถแจ้งการเป็นผู้ท�าบัญชี และสมัคร
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในคราวเดียวกัน (Single Point) 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่าน www.dbd.go.th เมนู 
บริการออนไลน์ หัวข้อ ผู้ท�าบัญชี โดยใช้แบบฟอร์ม
เดียวกัน (Single Form) ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และสภาวิชาชีพบัญชี โดยผู้ท�าบัญชีสามารถใช้เลขที่
บญัช ีพร้อมทัง้ Username และ Password ของผูท้�าบญัชี 
ให ้เป ็นเลขที่ เดียวกัน (Single Number) ในการ 
ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี 

ผูท้�าบญัชสีามารถท�ารายการออนไลน์ในการแจ้ง
ข้อมูลต่างๆ ทุกรายการทางอินเทอร์เน็ต เช่น การแจ้ง
สถานะของผู้ท�าบัญชีและกิจการที่รับท�าบัญชี การแจ้ง
การพัฒนาความรู ้ต ่อเนื่อง (CPD) การแจ้งแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู ้ท�าบัญชีทุกรายการ  
การเพิ่ม ลดธุรกิจ การยกเลิกสถานะ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ออก
ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า ก�าหนดคุณสมบตัแิละ 
เงือ่นไขของการเป็นผูท้�าบญัช ีพ.ศ. 2557 ซึง่มผีลบงัคบัใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 มีรายละเอียดส�าคัญ  
คอื 1) การแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้�าบญัชทีกุรายการ 
ทางอินเทอร ์ เน็ตที่  www.dbd.go.th 2) แก ้ไข 
รอบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ท�าบัญชี (CPD)  
จากเดมิ 27 ชัว่โมงภายใน 3 ปี เป็น 12 ชัว่โมงต่อปีปฏทินิ 
และ 3) แก้ไขจ�านวนธุรกิจให้ผู้ท�าบัญชีสามารถรับท�า 
บัญชีได้ 100 ราย ต่อปีปฏิทิน ซึ่งผู้ท�าบัญชีสามารถแจ้ง 
รายละเอียดทั้งหมดทางออนไลน์ได้เช่นกัน

www.dbd.go.th
Single Number

Username

Password

เช�่อมโยงข�อมูล ผู�ประกอบว�ชาช�พบัญช�ระหว�าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค�าและสภาว�ชาช�พบัญช�

ปัจจบุนักรมพฒันาธรุกจิการค้า สามารถยกระดบั 
ส�านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานเป็นส�านักงานบัญชี
คุณภาพ จ�านวนทั้งสิ้น 113 ส�านักงาน 

พัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงเครือข่ายส�านักงาน
บัญชีคุณภาพ 

สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่าง 
ผู้ประกอบธุรกิจจากส�านักงานบัญชีกับส�านักงานบัญชี 
และส�านักงานบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอื่น 
เช่น ธุรกิจผู ้ให ้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไชส์  
ธุรกิจบริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง 
กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนเกิด 
การพึง่พาอาศยั และแลกเปลีย่นประสบการณ์ทางธรุกจิ
ซึ่งกันและกัน โดยมีผู ้ประกอบธุรกิจจากส�านักงาน 
บญัชคีณุภาพ และผูป้ระกอบธรุกจิจากกลุม่ธรุกจิต่าง ๆ  
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง 
เครอืข่ายส�านักงานบญัชคีณุภาพ จ�านวนทัง้สิน้ 326 ราย 
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Potential and Building Networks of Quality Accounting 
Firms’ Project.

e-Accountant 

The Department of Business Development 
has, since 1st September 2014, developed and put 
into operation the e-Accountant system. With this 
new dimension of its online service, persons may 
notify their status as accountannts and apply for 
membership of the Federation of Accounting 
Professions at a single point via the Department’s 
website (www.dbd.go.th, at the ‘Online Services’ and  
‘e-Accountant’ menus respectively), using a single 
form. In effect, the Department has also put in place 
a link of its data on accounting practitioners with 
those maintained by the Federation of Accounting 
Professions. With such data linking, any accountant 
may use the same account number (together with 
the same username and password) as a single 
number in contacting the Department of Business 
Development and the Federation of Accounting 
Professions.

Accountants may notify all information to the 
Department of Business Development via the Internet. 
This includes the notification of accountants’ status, 
undertakings for which bookkeeping services are 
provided, Continuing Professional Development (CPD), 
any change of data relating to accountants, any 
increase and reduction of business and any 
termination of status. 

In addition, the Department of Business 
Development has issued the Notification of the 
Department of Business Development Prescribing 
Qual ifications and Condit ions Required for 
Bookkeepers, B.E. 2557 (2014) which becomes 
effective as from 1st September 2014, with the 
following details: (1) setting out the notification of all 
particulars relating to bookkeepers via the Internet 
at www.dbd.go.th; (2) amending the CPD period 
from 27 hours per 3 years into 12 hours per calendar 
year and (3) amending the number of undertakings 
to which bookkeepers are allowed to provide 
bookkeeping services, to the effect that bookkeepers 
may provide bookkeeping services to 100 undertakings 
in each calendar year. Bookkeepers may simply 
notify all these particulars in an online mode.
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ปัจจุบันการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ส่วนหนึ่งธุรกิจจะต้องมีการบริหารกิจการที่ดี หรือ 
การมธีรรมาภิบาลธรุกจิ ซึง่เป็นภารกจิส�าคญัทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้ามุ่งเน้นด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้าน 
การก�ากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกฎหมายที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่  
และการส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ ให้ธุรกิจตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักการ 
ของธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในมิติของการป้องกันและการปราบปราม 

การกำากับดูแลธุรกิจ

กรมพฒันาธรุกจิการค้าด�าเนนิการก�ากบัดแูลธรุกจิให้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างถกูต้อง โดยเน้นการตรวจสอบ
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงกระท�าความผิดตามกฎหมาย และการตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องขอ 
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ดำเนินการเป�นไปตามเง�่อนไขที่กำหนด และการปฏิบัติตามแผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีหร�อไม� 
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ดำเนินการแล�วเสร็จ 3 ราย
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2. Inspecting Foreign Juristic Persons Doing Businesses in Violation of Law
 As foreign juristic persons may operate businesses specified in the lists attached to the Foreign Business 
Act, B.E. 2542 (1999) without permission, the Department of Business Development has consistently inspected 
juristic persons registered in Thailand to find out whether some of them are in fact foreign juristic persons, 
with at least 50 percent shares held by foreigners. In this connection, amongst 2,323 business operators 
inspected, the Department shortlisted 61 juristic persons with high risk of violation and found 14 cases in 
which foreign juristic persons operated businesses specified in the lists attached to the Foreign Business Act, 
B.E. 2542 (1999) without permission. As such act amounted to an offence under section 37 of the Act, legal 
proceedings were taken against such offenders.

As sustainable growth of business at present entails good corporate governance, the Department of 
Business Development has unfailingly dedicated particular attention to this matter. To these ends, the Department 
exercises close supervision of businesses and ensure their strict compliance with legislation under its supervisory 
powers and duties. Businesses are encouraged to realise the importance and need to adhere to corporate 
governance. In effect, weight is attached to both prevention and suppression of misconduct in business.

Business Supervision

To ensure that businesses properly comply with statutory requirements, the Department of Business 
Development has been assiduous in inspecting businesses possessing high risks of law violation. Such 
inspection is also conducted when requested to do so. 

1. Inspecting Thai Juristic Persons with Less Than 50 Percent of Foreign Shareholding 
In 2014, the Department inspected juristic persons operating businesses in 6 categories, namely, sale 

of food and beverages, tourism, sale and lease of immovable property, real estate brokerage, car rental and 
spa businesses, which are usually located in provinces of tourist attractions such as Phuket, Krabi,  
Phang-nga, Prachuab Khiri Khan, Chonburi, Trat and Chiangmai. The inspection covered 198 business operators  
selected from 6,942 juristic persons. The inspection revealed 7 cases in which Thai people held shares as 
nominees of foreigners, which constituted an offence under section 36 of the Foreign Business Act, B.E. 2542 
(1999).
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Inspection of compliance, by 309 licence holders, with prescribed conditions 
and technological transfer plans

Failure to submit documents by 45 licence holders, against whom legal proceedings were taken.

Due compliance with statutory requirements by 24 licence holders.

Cessation of business by 19 licence holders.

Lack of statutorily required locations by 3 licence holders.

77 33
7 shareholders sought and were afforded legal protection.

Requests made by 3 shareholders were completely handled. 
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3.  การตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิ 
 ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 3.1  ตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต�่าของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จ�านวน 424 ราย 
ด�าเนินการถูกต้อง 410 ราย ไม่น�าส่งทุนขั้นต�า่ภายในเวลาที่ก�าหนด ส่งด�าเนินคดี 14 ราย

 3.2  ตรวจสอบการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต ว่าด�าเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด และ 
การปฏิบัติตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือไม่ จ�านวน 309 ใบอนุญาต พบว่า ด�าเนินการถูกต้อง 24 ใบอนุญาต 
ฝ่าฝืนไม่ส่งเอกสาร ส่งด�าเนินคดีฐานฝ่าฝืน จ�านวน 45 ใบอนุญาต เลิก 19 ใบอนุญาต ไม่มีที่ตั้ง 3 ใบอนุญาต 
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3.2 The Department inspected the operation of foreign business under 309 granted licences so as to 
ensure such foreigners’ compliance with prescribed conditions and requirements as to technological transfer. 
The inspection revealed due compliance by 24 licence holders, failure to submit documents by 45 licence 
holders (against whom legal proceedings were thus taken), cessation of business by 19 licence holders and 
lack of statutorily required locations by 3 licence holders.

3. Inspecting the Operation of Business of Foreigners Permitted to Operate Business under the Foreign  
 Business Act, B.E. 2542 (1999)

3.1 The Department inspected the remittance of minimum capitals of 424 foreigners permitted to 
operate business in Thailand. The inspection revealed that 410 foreigners complied with such statutory 
requirements and 14 foreigners failed to remit minimum capitals within the time specified. Legal proceedings 
were taken against such violators.
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4. ตรวจสอบข้อมูลและสถานะทางทะเบียน
 4.1  ตรวจสอบที่ตั้งของนิติบุคคล 
   4.1.1  ตรวจสอบรายการทางทะเบียนและออกตรวจสอบยังสถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียน  

โดยหากตรวจสอบไม่พบจะหมายเหตกุารไม่มสีถานทีต่ัง้ส�านกังานในฐานข้อมลูนติบิคุคล ส่งด�าเนนิคด ีและถอนทะเบยีนร้าง 
จ�านวน 379 ราย 

   4.1.2  ตรวจสอบโดยการส่งหนังสือถึงผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล ทั้งตามที่อยู่ในค�าขอ 
จดทะเบียนและตามที่อยู่ทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้ยืนยันสถานที่ตั้งของนิติบุคคล จ�านวน 4,327 ราย

 4.2  ตรวจสอบข้อมลูทางทะเบยีนของนติบิคุคลตามทีห่น่วยงานต่างๆ และประชาชนร้องขอ เพือ่ใช้ด�าเนนิการ 
ในเรือ่งต่างๆ เช่น การขอเป็นเจ้าของกจิการหนงัสอืพมิพ์ การขออนญุาตประกอบธุรกจิโรงแรม การขอประกอบกจิการ
โทรคมนาคม เป็นต้น จ�านวน 172 ราย

 4.3  ตรวจสอบตามข้อร้องเรยีนอืน่ๆ เช่น ตรวจสอบการถอืหุน้ งบการเงนิ การด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 
เป็นต้น จ�านวน 33 เรื่อง

5. ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ�ากัด และตรวจการงานบริษัทจ�ากัด ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิตาม
กฎหมาย ร้องขอให้ตรวจสอบเพื่อให้ได้รับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 
กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จ�านวน 7 ราย ด�าเนินการแล้วเสร็จ 3 ราย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ

1. อบรมนิติบุคคลตั้งใหม่ทั่วประเทศ หลักสูตร “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” เพื่อให้รู้ถึงหน้าที่
ของนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การก�ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยในปี 2557 
มีนิติบุคคลได้รับการอบรม 3,546 ราย พร้อมทั้งแจกคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้และท�า เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด บริษัท
มหาชนจ�ากัด” เพื่อให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รู้หน้าที่ของนิติบุคคล จ�านวน 51,632 เล่ม และ
เผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในรูปแบบ PDF และ e-Book

2. ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�าปี 2556 ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจเห็นความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมธุรกิจ 
ที่มีธรรมาภิบาลให้ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจ โดยในปีนี้เปิดโอกาสให้ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
เข้าร่วมโครงการ และขยายการด�าเนินโครงการลงสู ่ระดับจังหวัดมากขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินธุรกิจ  
ตามหลักธรรมาภบิาลธรุกจิ 6 หลกั คอื หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมส่ีวนร่วม หลกัความ
รบัผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ

6,942

198
7

นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจใน 6 ธุรกิจ ได�แก� จำหน�ายอาหารเคร�่องดื่ม 
ท�องเที่ยว ซ�้อ ขาย ให�เช�า อสังหาร�มทรัพย� นายหน�าค�าอสังหาร�มทรัพย�  
ให�เช�ารถยนต� และสปา ซ�่งส�วนใหญ�ตั้งอยู�ในจังหวัดที่เป�นแหล�งท�องเที่ยว
จำนวน 6,942 ราย

กลุ�มเสี่ยง 198 ราย

ส�งดำเนินคดี 7 ราย

2,323

6161
1414

คนต�างด�าวถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 50 จำนวน 2,323 ราย

กลุ�มเสี่ยง 61 ราย

ส�งดำเนินคดี 14 ราย

410410424424

1414

ดำเนินการถูกต�อง 410 ราย

คนต�างด�าวที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ จำนวน 424 ราย 

ส�งดำเนินคดี 14 ราย

4545
2424 1919

309309
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ดำเนินการเป�นไปตามเง�่อนไขที่กำหนด และการปฏิบัติตามแผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีหร�อไม� 
จำนวน 309 ใบอนุญาต

ฝ�าฝ�นไม�ส�งเอกสาร ส�งดำเนินคดีฐานฝ�าฝ�น จำนวน 45 ใบอนุญาต

ดำเนินการถูกต�อง 24 ใบอนุญาต 

เลิก 19 ใบอนุญาต

ไม�มีที่ตั้ง 3 ใบอนุญาต 

77 33
กฎหมายให�ความคุ�มครองกับผู�ถือหุ�นของบร�ษัท จำนวน 7 ราย 

ดำเนินการแล�วเสร็จ 3 ราย
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Promoting Corporate Governance

1. Providing Training to Newly Incorporated Juristic Persons The Department of Business 
Development organised a training programme on “Setting Up Thai Business and Thai Corporate Bodies”  
in an attempt to create awareness of juristic persons’ duties required by legislation under supervision of  
the Department and other legislation relating to the operation of business. This training programme is indeed 
a preparation for the forthcoming integration into the ASEAN Economic Community. In 2014, the training was 
attended by 3,546 business operators. Indeed, 51,632 copies of the manual on “What to know when becoming 
a partnership, limited company and public limited company” were distributed to managing partners, directors 
and persons concerned so as to provide them with useful guidance on their duties.  Such manual has been 
made available in a PDF or e-Book form at the Department’s website as well.  

4. Inspecting Registration Data and Status
4.1 Inspecting Statutory Locations of Juristic Persons
 4.1.1 The Department inspected particulars on the register and registered locations of juristic 

persons. Any juristic person with no actual location would be noted down onto the database, pressed 
charges and struck off the register. The inspections led to the findings of 379 violators.

 4.1.2 In an attempt to inspect due addresses of juristic persons, the Department sent letters to 
persons with the authority to represent 4,327 juristic persons at the addresses specified in applications for 
registration and addresses shown in the citizens register and requested their confirmation of the statutory 
locations of such juristic persons.

4.2 Inspecting Registration Data of Juristic Persons upon Request. The Department of Business 
Development also inspected registration data relating to juristic persons when requested to do so for specific 
purposes, for example, for the purposes of applying for permission to operate a newspaper business, a hotel 
business or a telecommunications business. In this connection, 172 inspections were made upon request of 
this kind.

4.3 Inspecting upon Complaints.  The Department conducted inspections following other complaints 
as well, including inspections of shareholding, financial statements or object observance. There have been 33 
inspections as such.

5. Inspecting the Operation of Public Limited Companies and Limited Companies. The Department 
inspected the operation of public limited companies and limited companies as requested by legally protected 
shareholders seeking particular information in the exercise of rights under the law. The Department received 
7 such requests, 3 of which were fully responded.

6,942

198
7

6,942 juristic persons operating businesses in 6 categories 
(sale of food and beverages, tourism, sale and lease of immovable 
property, real estate brokerage, car rental and spa businesses), 
most of which are located in provinces of tourist attractions

198 juristic persons with high risk of violation

Legal proceedings were taken against 7 violators.

2,323

6161
1414

2,323 foreign juristic persons, with at least 50 percent 
shares held by foreigners

61 juristic persons with high risk of violation

Legal proceedings were taken against 14 violators.

410410424424

1414

410 foreigners duly complied with statutory requirements.

424 foreigners with permission to operate business

Legal proceedings were taken against 14 violators.

4545
2424 1919

309309

33

Inspection of compliance, by 309 licence holders, with prescribed conditions 
and technological transfer plans

Failure to submit documents by 45 licence holders, against whom legal proceedings were taken.

Due compliance with statutory requirements by 24 licence holders.

Cessation of business by 19 licence holders.

Lack of statutorily required locations by 3 licence holders.

77 33
7 shareholders sought and were afforded legal protection.

Requests made by 3 shareholders were completely handled. 
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ในปีน้ี มีธรุกจิสนใจสมคัรเข้าร่วมการประกวด 302 รายทัว่ประเทศ เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 119 ราย และบรษิทัจ�ากดั  
183 ราย โดยมีผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้

ระดบัจงัหวดั มธีรุกิจได้รบัประกาศเกยีรตคิณุธรรมาภบิาลธรุกจิดเีด่น 118 ราย จาก 67 จงัหวดั เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
42 ราย และบริษัทจ�ากัด 76 ราย 

ระดับประเทศ มีธุรกิจที่ได้รับโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 8 รางวัล ได้แก่

ประเภท 1 ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท ได้แก่
1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ก�าแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส จังหวัดก�าแพงเพชร
2. บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จ�ากัด จังหวัดพะเยา

ประเภท 2 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท ได้แก่
1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. บริษัท ฮอนด้าอ�านวยชัย จ�ากัด จังหวัดชัยนาท

ประเภท 3 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท ได้แก่
1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จังหวัดเพชรบุรี
2. บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จ�ากัด จังหวัดลพบุรี

ประเภท 4 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่
1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 จังหวัดศรีสะเกษ
2. บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู�สมัครประเมินตนเอง
จากใบสมัคร

คณะทำงานตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด�น
พิจารณาตัดสินธุรกิจที่มีคะแนนรวมสูงสุดของจังหวัด
ให�ได�รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด�น 
จังหวัดละ 2 รางวัล ประกอบด�วย ห�างหุ�นส�วนจำกัด 
1 รางวัล และบร�ษัทจำกัด 1 รางวัล

คณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ
ดีเด�น ประจำป� 2556 พิจารณาตัดสินผู�ได�รับรางวัล
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด�นระดับประเทศ เพื่อรับ
โล�เกียรติคุณประจำป� 2556 จำนวน 8 รางวัล 
ประกอบด�วย ห�างหุ�นส�วนจำกัด 4 รางวัล 
บร�ษัทจำกัด 4 รางวัล โดยแบ�งตามประเภททุนจดทะเบียน

ห�างหุ�นส�วนจำกัด 1 รางวัล 

บร�ษัทจำกัด 1 รางวัล

ห�างหุ�นส�วนจำกัด 4 รางวัล 

บร�ษัทจำกัด 4 รางวัล

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำาปี 2556
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Contestants made 
self-assessment 

on the application forms.

The Excellent Corporate Governance 
Awards Working Group selected winners
of the Awards. In each province, 2 Excellent
Corporate Governance Awards were 
conferred upon businesses achieving 
respectively highest scores – 1 award 
to a limited partnership and 1 award to 
a limited company.

The Excellent Corporate Governance Awards
Committee selected persons to be conferred,
at a national level, Excellent Corporate 
Governance Awards 2013.  8 Awards were 
conferred, together with trophies, upon 
finalists – 4 to limited partnerships and the 
other 4 to limited companies, classified in 
accordance with capital categories).

1 award to a limited partnership 

1 award to a limited company

4 awards to limited partnerships 

4 award to a limited companies

2. Organising the Corporate Governance Award 2013.  This contest is a continued  
attempt, launched since 2011, to create business operators’ awareness of due compliance with the law and 
to recognise businesses which have adhered to corporate governance as ‘Model Businesses’. The Award 
held in 2013 also allowed participation by limited partnerships and extended its coverage to provincial areas 
as well. Businesses were appraised by reference to 6 principles of corporate governance (namely, the Rule 
of Law Principle, the Merit Principle, the Transparency Principle, the Participation Principle, the Accountability 
Principle and the Worthiness Principle) and were based upon 3 steps below.

This year, 302 businesses (119 limited partnerships and 183 limited companies) around the country 
participated in the contest. The result turned out below.
 At a provincial level: 118 businesses (42 limited partnerships and 76 limited companies) from 67 provinces 
were awarded a certificate in recognition of excellent corporate governance. 
 At a national level: 8 businesses were presented a trophy in recognition of excellent corporate governance 
as follows.

Category 1: Businesses with capital below 1 million Baht
 1. Kamphaengphet Industrial Service Limited Partnership, in Kamphaeng Phet Province
 2. Phoyao Siamelectronic Co. Ltd., in Phayao Province
Category 2: Businesses with capital of at least 1 million Baht but below 5 million Baht
 1. IQ Southeast OA Udonthani Limited Partnership, in Udon Thani Province
 2. Honda Amnuiychai Co. Ltd., in Chainat Province
Category 3: Businesses with capital of at least 5 million Baht but below 10 million Baht
 1. TOYOTA Petchburi TOYOTA Dealer Limited Partnership, in Phetchaburi Province
 2. Siamyont Tractor Co. Ltd., in Lopburi Province
Category 4: Businesses with capital of at least 10 million Baht upwards
 1. Chairungrueangyon  333 Limited Partnership, in Sisaket Province
 2. Sripong Group Marketing Co. Ltd., in Uttaradit Province
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การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 เป็นการรวมกลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรีขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวได้มีการจัดท�ากรอบความตกลง 
ว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยมีธุรกิจบริการอยู่ภายใต ้
ความตกลงดังกล่าว จ�านวน 12 สาขา ประกอบด้วย บริการธุรกิจ บริการการสื่อสาร บริการก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง
กบัวศิวกรรม บริการจดัจ�าหน่าย บรกิารการศกึษา บรกิารสิง่แวดล้อม บรกิารการเงนิ บรกิารเกีย่วกบัสขุภาพและสงัคม 
บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา บริการขนส่ง และสาขาอื่นๆ 
ธรุกจิบรกิารดงักล่าวเป็นธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิ SMEs 
ที่มีมูลค่าที่ส�าคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40-60 ของ GDP และมีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจบริการไทย 
ในสาขาธรุกจิบริการทีม่คีวามเชือ่มโยง และอยูภ่ายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบรกิารของอาเซยีน (AFAS) ซึง่มคีวามส�าคญั 
ต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิ เป็นแหล่งรายได้ทีส่�าคญัน�ามาซึง่เงนิตราต่างประเทศ สร้างกระแสเงนิหมนุเวยีนภายในประเทศ 
ช่วยสร้างงานและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ โดยได้ 
ด�าเนินการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจสู่สากล ซึ่งในปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การให้บรกิารโลจสิตกิส์) ธรุกจิบรกิารเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว (ร้านอาหาร ภตัตาคาร และการบรกิารทีพ่กั) ธรุกจิบรกิาร
เกีย่วกบัสขุภาพ (ธรุกจิดแูลผูส้งูอาย ุสปา และนวดเพือ่สุขภาพ) และธุรกจิบรหิารทรพัย์สิน (อาคารชุด อาคารส�านกังาน 
และบ้านจัดสรร)

เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจบริการไทย
Enhancing Competencies of Thai Service Business

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

การยกระดับธุรกิจสู�เกณฑ�มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล 

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

1
2

3
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The ASEAN Economic Community (AEC) to be in existence in 2015 is an economic integration with  
a view to creating a single market and single base of production, with free movement of goods, services, 
investment and skilled labour as well as freer flow of capital.  To these ends, the ASEAN Framework Agreement 
on Services (AFAS) has been concluded, which covers services in 12 priority sectors, namely, general services, 
communications services, construction and engineering services, distribution services, educational services, 
environmental services, financial services, healthcare services, travelling and tourism services, recreational, 
cultural and sports services, logistics services and other services. These service businesses will therefore be 
affected by this forthcoming AEC. Most operators of these services are SMEs, which indeed account for  
40-60 percent of the GDP and are central to national economic growth.

The Department of Business Development realises the importance of the enhancement of competitiveness 
of Thai service businesses in the associated sectors falling under the ASEAN Framework Agreement on 
Services (AFAS), given that these businesses are instrumental in producing economic value, drawing foreign 
currencies into Thailand, generating cash flow within the country, creating jobs and contributing to national 
development across the country. With such full awareness, the Department strives to strengthen service 
businesses and foster their competitiveness. In this connection, the Department has developed their knowledge 
and business administration potential and created market opportunities as well as business networks for them 
at an international level. In 2014, the Department of Business Development has taken steps in developing the 
following target service-businesses: wholesale and retail businesses, franchise businesses, logistics businesses 
(those involving carriage of goods by road and businesses incidental to logistics), tourism-related businesses 
(involving restaurants, hotels and lodging), healthcare businesses (involving the elderly care, spa and health 
massage) and property management businesses (involving condominiums, offices and residential estates).

Creating Knowledge Necessary for Business Operators

In response to greater competition in the era of trade liberalisation as well as the ASEAN Economic 
Community, the Department of Business Development feels compelling need to disseminate knowledge to 
business operators in both central and provincial areas. For these purposes, workshops were held for 
exchanging knowledge and experience as well as problems and obstacles encountered in running businesses. 
Such workshops would lead to more developed and more systematic business administration skills and 
knowledge as well as ability to draw up strategic plans for business. In addition, trainees would also be 
introduced laws and regulations relating to the operation of business in ASEAN. The knowledge derived would 
usefully be applied in enhancing service quality and efficiency of managerial skills, which would contribute to 
the reduction of costs and the increase of incomes.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development



56 รายงานประจำาปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สร้างองค์ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจ

เพือ่เป็นการรองรบัการแข่งขนัจากการเปิดเสรกีารค้า และการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน กรมพฒันา
ธุรกิจการค้าจ�าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับธุรกิจ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคจากธุรกิจที่ได้รับการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ  
รวมทัง้เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ การจดัท�าแผนกลยทุธ์ ความรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบ
ต่างๆ ในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบธุรกิจ สามารถยกระดับการให้บริการ 
และน�าไปเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของกิจการ และเพิ่มสัดส่วนรายได้ 
ให้มากยิ่งขึ้น 

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ธุรกิจ SMEs ไทยส่วนใหญ่ยังขาดคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ท�าให้เสียโอกาสในการแข่งขันกับบริษัท 
ข้ามชาต ิดงันัน้ เพือ่ยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการธรุกจิไทยให้ได้มาตรฐาน มคีวามน่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรบั และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 
ให้เหมาะสมกับสาขาธุรกิจเป้าหมาย และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน ที่แท้จริงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบธรุกจิ โดยผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ให้ธรุกจิสามารถพฒันา และปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการเข้าสูเ่กณฑ์
มาตรฐานคณุภาพการบรหิารจัดการ ให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอืและยอมรบัในระดบัสากล ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวครอบคลมุ
ธุรกิจบริการภายใต้ AFAS ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์) และนอกจากนี้ธุรกิจที่มีศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการพื้นฐานแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาต่อยอดให้สามารถวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน 
ISO 9001 ท�าให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง สามารถขยายฐานลูกค้า และแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน

แฟรนไชส�
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Franchise Wholesale and Retail
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Statistics of Businesses Passing Quality Standards in 2014

Developing Business Administration Potential

Most of SMEs in Thailand have deficient business-administration quality and are thus placed at  
an inferior position in their competition with multinational corporations. Therefore, in an attempt to bring 
business administration quality of Thai SMEs towards acceptable standards facilitating competition in an 
international arena, the Department of Business Development has formulated business administration quality 
standards, which are well suited to target businesses  and comparable to international standards, to be relied 
on in assessing business administration quality, weaknesses and strengths of Thai businesses in the interest 
of setting appropriate directions of improvement. The Department has also provided experts for giving advice 
on business solutions at business establishments, in the hope that they would be able to develop and improve 
their business administration to meet an internationally acceptable quality standard. These attempts have 
covered certain businesses under the AFAS, namely, wholesale and retail businesses, franchise businesses 
and logistics businesses (carriage of goods by road and businesses incidental to logistics services). In addition, 
the Department has made continued efforts in enabling businesses possessing high potential and meeting a 
basic quality standard to be further developed towards the ISO 9001 standard, with a view to their securing 
wider recognition, larger customers base and greater competitiveness in trading arenas in a sustainable 
manner.

Building Market Opportunities and Business Networks towards Internationality 

The forthcoming economic integration into the AEC in 2015 prompts compelling need for Thai businesses 
to build business networks and alliances amongst the same line of business as well as with businesses of 
different sectors, in the interest of a diversity of services and greater responsiveness to market demands.  
In this connection, the Department of Business Development held activities for discussing business matters 
and exchanging knowledge, experience and problems faced by businesses of high potential. The Department 
also provided business operators with study trips to agencies in both public and private sectors for seeing 
their management systems, trade and investment circumstances and economic situations. In addition, franchise 
businesses with acceptable branding were introduced both domestically and in foreign countries with a view 
to business networking, as follows.
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สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล

การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปี 2558 ธรุกจิบรกิารไทยจ�าเป็นต้องมกีารรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย
พันธมิตรธุรกิจ ทั้งระหว่างกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจต่างสาขา เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ
และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น เป็นการสร้างและขยายโอกาสทางการตลาด โดยจัดให ้
มีกิจกรรมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคจากธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมทั้ง 
น�าผูป้ระกอบธรุกจิไปศกึษาระบบการบรหิารจดัการ สภาพการค้าการลงทนุ สภาพทางเศรษฐกจิกบัหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน นอกจากน้ีมีการน�าธุรกิจที่มีระบบแฟรนไชส์ และมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ ไปน�าเสนอธุรกิจและสร้าง
เครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

งาน “4 ทศวรรษ แฟรนไชส์ไทย”

งาน “รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล”

1. เช่ือมโยงเครอืข่ายพนัธมติรธรุกจิในประเทศ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และมุมมองทางธุรกิจที่หลากหลาย ระหว่างกลุ่มธุรกิจ
เดยีวกนั และกลุม่ธรุกจิต่างสาขาทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า  
ให้การส่งเสริมพัฒนา เช่น จัดงาน “รวมพลัง Network 
ธุรกิจไทยสู่สากล” เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย 
พันธมิตรธุรกิจ ระหว่างธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจ
แฟรนไชส์ ธรุกจิค้าส่งค้าปลกี ธรุกจิบรกิาร ธรุกจิพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงานบัญชีคุณภาพ สมาคมการค้า 
และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่อง 

2.  เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ โดยจัดให้มีกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
ศึกษาระบบบรหิารจดัการ สภาพการค้าการลงทนุ และสภาพทางเศรษฐกจิกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น

 ● ศึกษาดงูาน ระบบการบรหิารจดัการ สภาพการค้า การลงทนุ สภาพทางเศรษฐกจิ และร่วมประชมุหารอื 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ในภูมิภาคอาเซียน 
ได้แก่ เส้นทางต่อยอด R12 เมียนมาร์-จีน เส้นทางอินเดีย-เมียนมาร์ และเส้นทางต่อยอด AH2 ไทย มาเลเซีย  
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
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1. Networking Businesses in Thailand.  The Department organised at the Department’s building 
special events at which business operators could meet and exchange diverse experience and viewpoints 
within the same line business and also amongst businesses in different sectors.  The events included the 
“Networking Thai Businesses towards Internationality” Event, organised with a view to building networks 
amongst the logistics business, franchise business, wholesale and retail business, services business and  
e-Commerce business and also networks amongst quality accounting firms, trade associations and related 
SMEs.

2. Networking Businesses in Foreign Countries.  The Department organised events at which 
participants could meet for exchanging information and learning logistics systems, trade and investment 
circumstances as well as economic situations at relevant agencies in public and private sectors. A list of such 
events includes the following:

 ●  Study Trips. The Department organised trips for observing logistics systems, trade and investment 
circumstances as well as economic situations at relevant agencies in public and private sectors and sharing 
views with such agencies. The trips followed trade logistic routes within ASEAN: the additional R12 Route, 
Myanmar-China Route, India-Myanmar Route and additional AH2 Route (Thailand-Malaysia-Singapore-Indonesia).

“4 Decades of Thai Franchises” Event

“Networking Thai Businesses towards Internationality” Event
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 ●  น�าเสนอธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ  
ที่สามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ (Franchise Go Inter) จ�านวน 16 ราย ใน 41 ประเทศ

การสำารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้าเส้นทาง AH2 (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย)

อาหารและเคร�่องดื่ม 
Food and Beverages

แบล็คแคนยอน
Black Canyon

นีโอสุกี้
Neo Suki

คอฟฟ�� เมกเกอร�
The Coffee Maker

ก�วยเตี๋ยวสุโขทัยแม�ศร�วรรณ
Mae Sriwan Sukhothai Noodle

โชคดี ติ่มซำ
Chok Dee Dim Sum 

ค�าปลีก
Retail

อินเด็กซ� ลิฟว�่งมอลล�
Index Living Mall

โนบอดี้ ยีนส�
Nobody Jean

วงษ�พาณิชย�
Wongpanit

บร�การ
Services

โมลีแคร� 
Moly Care

การศึกษา
Education

สมาร�ท เบรน
Smart Brain

สมาร�ท อิงลิช
Smart English

ความงามและสปา
Beauty and Spa

อโรม�าเวร�า สปา
Aromavera spa

บอร�นทร�าส�
Borntras 

กร�นทัช สุดธนา
Greentouch Sudtana

Spa of Siam
Spa of Siam

พัชรสปา
Pachara Spa 

ธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ
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 ● Franchise Business Roadshows and Networking. The Department of Business Development 
carried out roadshows of Thai franchise businesses and established their networks with franchise businesses 
abroad. At present, 16 Thai franchisors have successfully expanded their franchises to 41 foreign countries 
under this “Franchises Go Inter” endeavour.

Surveying the AH2 Logistic Route (Thailand-Malaysia-Singapore and Indonesia)

Franchises Go Inter
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วงษ�พาณิชย�
Wongpanit

บร�การ
Services

โมลีแคร� 
Moly Care

การศึกษา
Education

สมาร�ท เบรน
Smart Brain

สมาร�ท อิงลิช
Smart English

บร�การ
Services

โมลีแคร� 
Moly Care

การศึกษา
Education

สมาร�ท เบรน
Smart Brain

สมาร�ท อิงลิช
Smart English

ความงามและสปา
Beauty and Spa

อโรม�าเวร�า สปา
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ผู�ประกอบธุรกิจ

บร�หารจัดการ

ทักษะ

กลยุทธ�
การตลาดสมัยใหม�ความรู�ทางธุรกิจ

ในระดับสากล 

เทคนิคในการเจรจา
ทางการค�า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง 
แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ทัง้ในระดบัประเทศและระดบั
สากล พร้อมรองรับตลาด AEC อย่างครบวงจร ทั้งด้าน
มาตรฐานทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้าง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อขยายโอกาสทาง 
การตลาด โดยการพฒันาองค์ความรูพ้ืน้ฐานการประกอบธุรกจิ 
การยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ 
และการสร้างเครอืข่ายธรุกจิ ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบธรุกจิไทย
เป็นผู้ประกอบธุรกิจชั้นน�าในอาเซียน โดยมีความเป็นเลิศ
ด้านบริหารจัดการ การใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ทักษะ 
และเทคนิคในการเจรจาทางการค้า รวมถึงองค์ความรู ้ 
ทางธุรกิจในระดับสากล เพื่อก้าวไปเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ  
ที่รอบรู้เท่าทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้า
และการตลาด

พฒันาองค์ความรู้พื้นฐานการประกอบธุรกิจ

กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้จดัตัง้ DBD Academy 
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านต่างๆ ทางธุรกิจ
ส�าหรบั SMEs โดยเฉพาะ โดยในการด�าเนนิงานได้สร้าง
ความร่วมมือเป็นภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา 
ชั้นน�าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาธุรกิจ พัฒนา
หลักสูตรสาขาต่างๆ ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ 
ในสถานการณ์จริง สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยกุต์ใช้ได้จริงและคุม้ค่า ส�าหรบัปี 2557 ได้ด�าเนนิการ 
ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ 

●  หลกัสตูรการบรหิารการเงนิส�าหรบัผูป้ระกอบ 
 ธุรกิจ SMEs 

●  หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ส�าหรับ 
 ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 

●  หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs 
●  หลักสูตรเพิ่มทักษะการประกอบการ 
●  หลักสูตรกระแสธุรกิจระดับสากล 
●  หลักสูตรสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ 

โดยในแต่ละหลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับ
การพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระยะเวลา 1-3 วัน การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ หรือ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จริงและมุมมองที่หลากหลาย และ 
การให้ค�าปรึกษาแนะน�าเป็นรายบุคคล 

ยกระดับผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นนักธุรกิจ
มืออาชีพ 

การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการท�าธุรกิจ
เ พ่ือเพิ่มทักษะวิธีคิดการเป ็นนักธุรกิจมืออาชีพ  
การค้นหาโอกาสทางการตลาด และสร้างแนวโน้ม 
ของตลาด ผ่านการเรยีนรูจ้ากผูท้รงคณุวฒุ ิการแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ 
และผู ้ประกอบธุ รกิจที่มีประสบการณ ์  รวมทั้ ง 
การศึกษา ดูงานธุรกิจต้นแบบ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ สร้างเครือข่าย Biz Club
Developing Potential of Business Operators and Building Biz Club Network

ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
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The Department of Business Development has made continued efforts in developing potential and 
strengths of Thai SMEs at both domestic and international levels in order for them to be fully ready for the 
AEC market. The development included the creation of business standards, market strategies and competition 
advantages with a view to market expansion. For these purposes, the Department has striven to provide 
traders with basic knowledge essential for business operation so as to turn them into ASEAN professional 
businesspersons and leading traders well equipped with excellent managerial skills and ability to use modern 
market strategies, skills and techniques in trade negotiations. Business knowledge internationally known has 
also been disseminated in order to keep traders abreast of changes in business, trade and market. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

Developing Fundamental Knowledge for 
Business Operation

The Department of Business Development 
has set up the DBD Academy as a focal point for 
fundamental knowledge specifically for SMEs. In this 
connection, co-operation has been entered into with 
leading educational institutions experienced in each 
sector of business for designing training programmes 
well suited to the operation of business in real 
situations in response to the demand of business 
operators, with a view to effective and worthwhile 
application of the knowledge gained from the training. 
In 2014, 6 training programmes were organised: 

●  “Financial Administration for SME Operators”  
 Training Programme

●  “Marketing and Branding for SME Operators”  
 Training Programme

●  “Business Administration for SMEs” Training  
 Programme

●  “Entrepreneurial Skills Enhancement”  
 Training Programme

●  “International Business Trends” Training  
 Programme

●  “Business Operators Networking” Training  
 Programme

Each training programme consisted of 3 steps 
of development, namely, (1) a workshop which took 
1-3 days, (2) a study trip for observing model 

businesses and (3) a case study for learning from 
empirical experience and exchanging different 
viewpoints. Each trainee was also provided individual 
advice. 

Turning Entrepreneurs into Professional 
Businesspersons  

The Department has aimed to foster knowledge 
relating to business operation. To this end, 
entrepreneurs were trained how to think as 
professional businesspersons and how to secure 
market opportunities and create market trends. For 
these purposes, trainees learned from, and 
exchanged views with, distinguished speakers as 
well as experienced business operators. The training 
also included study trips for observing model 
businesses both domestically and overseas. In this 
instance, the following 2 training programmes were 
held.

“Smart Professional Entrepreneurs” 
(DBD-SPE) Programme            

This training programme is a leaning innovation 
aimed at bringing trainees towards successful 
business administration by reference to the ‘Balance 
Scorecard’ and turning them into professional 
business administrators. The Department held this 
training in 3 areas, in Lampang, Songkhla and 
Bangkok as well as Greater Bangkok, with a total of 
332 trainees, some of whom were selected to 
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หลักสูตรสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ : 
Smart Professional Entrepreneurs (DBD-SPE) 

เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ 
ธุรกจิให้ประสบความส�าเรจ็ตามหลกั Balance Scorecard 
และมีความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  
ใน 3 พืน้ที ่ได้แก่ ล�าปาง สงขลา กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
มีผู ้ประกอบธุรกิจเข้ารับการพัฒนาการเป็นนักธุรกิจ 
มืออาชีพ จ�านวน 332 ราย ซึ่งในจ�านวนนี้ได้คัดเลือก
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาในรูปแบบของการบ่มเพาะ 
เชิงลึก ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ (Workshop)  
การเรียนรู ้จากประสบการณ์และการให้ค�าปรึกษา 
สามารถจัดท�าแผนธุรกิจ Business Model Canvas  
โดยมีผู ้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเป็นนักธุรกิจ 
มืออาชีพ จ�านวน 51 ราย และได้รับการคัดเลือก 
เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ดังนี้ 

ระดับดีเด่น :  นางสาวอจัฉรา เมฆถาวรสวสัดิ์  
    บริษัท นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  
    (จ�าหน่ายอุปกรณ์ท�าความเย็น 
    และอะไหล่) 

ระดับดีมาก : นางสาวพัฐสุดา โรจนาลักษณ์  
    บริษัท กู๊ดเดย์ โปรเจค จ�ากัด  
    (จ� าหน ่ายกระเป ๋ าส ่ งออก 
    ตรา P’Live) 

ระดับดี :  นายพัฒนา บุญเป็ง 
    บริษัท ฮักยู จ�ากัด 
    (ท�าฟาร์มแกะฮักยู/จ�าหน่าย 

    ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากแกะ)

นอกจากนี้  ได ้มี การติดตามประเมินผล 
หลงัเสรจ็สิน้โครงการพบว่า มกีารสร้างธรุกจิร่วมกนัภายใน 
กลุ่ม DBD-SPE เป็นการจับคู่ธุรกิจในการด�าเนินธุรกิจ 
ทั้งที่เป็นธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ดังนี้

(1) บริษัท ฮักยู จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์จากแกะ และบรษิทั แฮปป้ี เฮลท์ตี ้สปา จ�ากดั 
ด�าเนินธุรกิจสปา ร่วมกันพัฒนาธุรกิจเครื่องส�าอาง
ส�าหรบัสปาโดยใช้ส่วนผสมจากรกแกะ นอกจากนี ้บรษิทั 
แฮปป้ี เฮลท์ตี ้สปา จ�ากดั ยงัได้น�าผลิตภณัฑ์จากรกแกะ
ของบริษัท ฮักยู จ�ากัด ไปวางจ�าหน่ายด้วย

 (2) บริษัท ฮักยู จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากแกะ และบริษัท เห็ดเจ้าสัว จ�ากัด ผู้ผลิต
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่า ร่วมกัน
พัฒนาธุรกิจเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมเห็ดถั่งเช่า

ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าบ่มเพาะในหลักสูตร DBD-SPE กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
ได ้จัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเสริมสร ้าง 
องค์ความรู ้ที่จ�าเป็น และเตรียมเข้าสู ่การพัฒนา 
หลักสูตร DBD-SPE ภายใต้หลักสูตร “ป้ันนกัธุรกจิมือใหม่  
(New Smart Entrepreneurs)” ในปี 2558 

หลักสตูรพัฒนาศกัยภาพนกัธรุกจิพร้อมรองรบั AEC 
: Advance Professional Entrepreneurs (DBD-APE) 

เป็นหลักสูตรพัฒนาต่อยอดผู ้ประกอบธุรกิจ 
ให ้สามารถก้าวสู ่การเป ็นนักธุรกิจในระดับสากล  
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการการเตรียมความพร้อม
เพื่อด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน
ต้นแบบธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
จ�านวน 20 ราย โดยคดัเลอืกผูท้ีผ่่านการอบรมเป็นต้นแบบ 
ที่ดี (Best Practice) จ�านวน 3 ระดับ คือ 

ระดับดีเด่น :  นายชัชวาลย์ ตั้งตงฉิน 
    บริษัท ยูโรเดคคอร์ จ�ากัด 
    (จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และ
    ของตกแต่งบ้าน) 
ระดับดีมาก :  นายนิพัฒน์  เจริญกิจการ 
    บริษัท มีเดียฟูดส์ จ�ากัด 
    (ร้านแก้วของฝากเมอืงกาญจนบรุ)ี
ระดับดี :  นางสาวอุดมรัตน์ อยู่แสง
    บริษัท ครอพฟี่ จ�ากัด
    (จ�าหน่ายกระเจีย๊บส่งออกญีปุ่น่)

พิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ 



65Annual Report 2014 Department of Business Development

Ceremony for Presentation of Smart Professional Entrepreneurs Certificates

proceed to the in-depth incubation processes 
consisting of both theoretical parts and workshops, 
where trainees learned from the exchange of business 
experience and business consultancy provided, so 
as to be able to prepare their business plans 
(Business Model Canvas). At the end of the 
programme, 51 trainees passed the evaluation criteria 
and the following trainees were prestigiously selected 
as Best-Practice Entrepreneurs.

Excellent :    Miss Atchara Mekthawornsawat,  
    from Newkee engineering  
    Co. Ltd. (supplier of refrigerating  
    equipment and spare parts)

Outstanding :  Miss Patsuda Rochanaluk,  
    from Goodday Project Co. Ltd.  
    (supplier of P’Live export bags) 

Good :   Mr. Pattana Bunpeng, from  
    Hugyou Co. Ltd. (operator of  
    the Hugyou Sheep Farm 

    (supplier of products from sheep)

In addition, our follow-up after the completion 
of this DBD-SPE Programne reveals the establishment 
of existing and new business networks or partners, 
as follows.

(1) Hugyou Co. Ltd. (a producer and supplier 
of sheep products) and Happy Healthy Spa Co. Ltd. 
(an operator of a spa business) entered into business 
collaboration for developing a cosmetics business 
producing spa products made of sheep placenta. It 
was agreed that Happy Healthy Spa Co. Ltd. would 
also distribute at its spa establishments sheep 
placenta products made by Hugyou Co. Ltd.

 (2) Hugyou Co. Ltd. (a producer and supplier 
of sheep products) and Hed Chao Sua Co. Ltd.  
(a producer and supplier of food supplements made 
of medicinal chong cao mushroom) entered into 
business partnership for setting up a cosmetics 
business producing cosmetic products made of 
chong cao mushroom.

Entrepreneurs who were not selected to 
proceed to the in-depth incubation processes under 
the DBD-SPE programme would attend a new 
programme to be made available by the Department 
of Business Development for creating necessary 
knowledge in preparation for proceeding to the  
DBD-SPE programme.  This new programme – the 
“New Smart Entrepreneurs” programme will be 
launched in 2015. 

Advanced Professional Entrepreneurs 
(DBD-APE) Programme

This programme is a continuing programme 
aimed at making entrepreneurs ready for international 
business. Trainees were introduced knowledge 
necessary for the operation of business in foreign 
countries. In effect, 20 trainees were offered an 
opportunity to join a study trip for observing 
successful model businesses in Japan. As part of 
this programme, the following trainees, who passed 
the tra in ing evaluat ion, were selected as 
businesspersons possessing Best Practice 
Entrepreneurship:  
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สร้างเครือข่ายธุรกิจ 

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club เป็นศูนย์กลาง 
การพฒันาธรุกจิในพืน้ทีต่่างๆ ทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า
จัดตั้งขึ้น เพื่อให ้ผู ้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ร ่วมกัน 
ด�าเนินงานพัฒนาตนเอง ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถาบัน 
การศกึษาทีเ่ป็นเครอืข่ายพนัธมติร โดยกรมพฒันาธรุกจิ
การค้าเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาแนะน�าและสนับสนุน 
ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประกอบด้วย Biz Club  
ส่วนกลาง และ Biz Club ส่วนภูมิภาค 20 จังหวัด 

โดยด�าเนินงานในลักษณะของกระบวนการ 
พัฒนาที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ให้เกิด 
การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจการค้า 
ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ การร่วมกนัแก้ไข
ป ัญหาทางธุ รกิจ  และการจับคู ่พันธมิตรธุ รกิจ  
เพื่อขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดและการค้า
ระหว่างกนั

ส�าหรบั ปี 2557 กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้ด�าเนนิการ 
สร ้างเครือข ่ายผู ้ประกอบธุรกิจ ประกอบด ้วย  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรม
แบ่งปันความคดิ พฒันาธรุกจิไทย และ กจิกรรมเปิดบ้าน 
SMEs นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่าง Biz Club ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลให้
มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Biz Club 
ส่วนกลาง กับ Biz Club ส่วนภูมิภาค 16 แห่ง  
ในการสร้างความสมัพนัธ์และประสานผลประโยชน์ร่วมกนั
เพือ่พฒันาเครอืข่ายธรุกจิ Biz Club และน�าไปสูก่ารจดัท�า 
แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ Biz Club เพื่อให้ 
การด�าเนินกิจกรรมของ Biz Club เป็นไปอย่างมีทิศทาง 
และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในการรวมกลุม่เชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิ Biz Club 
ทัว่ทกุภมูภิาค ได้มกีารจดัตัง้ Biz Club Thailand โดย 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Biz Club Thailand เพื่อ
ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงการด�าเนินงาน
ระหว่างศนูย์เครอืข่ายธรุกจิ Biz Club ต่างๆ ทัว่ประเทศ 
อย่างต่อเนือ่ง

เลย

ภาคกลาง 5 จังหวัด ได�แก�
ชัยนาท สมุทรสาคร เพชรบุร� กาญจนบุร� ประจวบคีร�ขันธ� (หัวหิน) 

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได�แก�
ขอนแก�น หนองคาย นครราชสีมา บุร�รัมย� ร�อยเอ็ด อำนาจเจร�ญ 

ภาคใต� 2 จังหวัด ได�แก� สงขลา ภูเก็ต 

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ ชลบุร� (พัทยา)

เชียงใหม

เชียงราย

ลำปาง

พิษณุโลก

อำนาจเจริญ 

หนองคาย

พิจิตร

นครสวรรค

ขอนแกน

นครราชสีมา
กาญจนบุรี

เพชรบุรี

สมุทรสาคร

ประจวบคีรีขันธ
 (หัวหิน)

ชลบุรี (พัทยา)

ชัยนาท

ภูเก็ต

สงขลา

บุรีรัมย

รอยเอ็ด
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Seminar on “Biz Club Networks for AEC”

Excellent :  Mr. Chatchawan Thangtongchin,  
    from U-rodecor Co. Ltd.

    (supplier of furniture and home  
    decor accessories) 

Outstanding : Mr. Nipat Chareonkitkarn,  
    from Media Food Co. Ltd. 

    (supplier of “Kaew” snacks from  
    Kanchanaburi)

Good :   Miss Udomrat Yousaeng, 
    from Crophy Co. Ltd. 
    (producer of roselle juice  

    concentrate for export to Japan)

Building Business Networks  

The Department has established Biz Clubs 
as focal points for business development in areas 
around the countries, in order that local entrepreneurs 
would take mutual efforts in self-development under 
promotion of partner State agencies, private agencies 
and educational institutions, with the Department of 
Business Development serving as a mentor providing 
advice and support. The Biz Club network is 
composed of the central Biz Club and 20 Biz Clubs 
in 20 provinces, as follows. 

Northern Area: 6 provinces, namely, Chiangrai, 
Chiangmai, Lampang, Pichit, Phitsanulok and Nakhon 
Sawan

Central Area: 5 provinces, namely, Chainat, 
Samut Sakhon, Phetburi, Kanchanaburi and Prachub 
Kirikhan (Hua Hin)

Eastern Area: 1 province, namely, Chonburi 
(Pattaya) 

Northeastern Area: 6 provinces, namely,  

Khon Kaen, Nongkhai, Nakhon Ratchasima, Burirum,  
Roi-ed and Amnat Charoen

Southern Area: 2 provinces, namely, Phuket 
and Songkhla.

Developmental activities were held in  
a continuing and systematic manner, with a view to 
promoting business networks facilitating the 
exchange of knowledge and experience, business 
solutions and business matching, further leading to 
enhancement of market opportunities as well as 
market and trade channels.

In 2014, the Department of Business 
Development, in an attempt to promote business 
networks, organised brainstorming workshops, the 
“Thai Business Sharing” event and the “SMEs Open 
House” event. Further, the Department encouraged 
meetings amongst the Central Biz Club and Biz Clubs 
in provincial areas. The meetings led to the conclusion 
of an MOU amongst the Central Biz Club and Biz 
Clubs in 16 provinces for the purposes of promoting 
good relationship, creating mutual benefits and 
making further development of Biz Clubs. These 
attempts also led to the preparation of a strategic 
plan for the operation of Biz Clubs, with a view to 
gearing their operation in appropriate directions and 
helping them achieve all the determined goals.

In effect, the Biz Club Thailand has been 
establ ished for co-ordinat ing Biz Clubs in  
all provinces. An executive committee of the Biz Club 
Thailand has also been appointed in charge of such 
coordinative missions which indeed require continuous 
performance.
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สมาคมการค้า มีบทบาทส�าคัญในการเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขาและเป็นแกนหลักในการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันมีสมาคมการค้าทั่วประเทศกว่า 3,035 สมาคม กระจายตัวอยู่ในทุกภาค 
ของประเทศ และครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจ สมาคมการค้าจึงเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ 
ความส�าคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพและบทบาทสมาคมการค้าให้เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจ 
ที่เข้มแข็งและสามารถด�าเนินบทบาทหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคธุรกิจไทย

● พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ให้มีบทบาท 
ในการพฒันาธรุกจิและสมาชกิสมาคม ด้วยการเสรมิสร้าง 
องค์ความรู ้ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ทั้งในระดับผู้บริหาร ทีมงาน และ
เจ้าหน้าที่ โดยมีหลักสูตรการบริหารจัดการสมาคม 
การค้าเชิงกลยุทธ์ หรือ DBD-ASEP (Association 
Strategy Executive Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที ่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู ้ 
และทกัษะด้านการบรหิารจดัการ และจดัท�ายทุธศาสตร์
ธุรกิจของสมาคมการค้า ซ่ึงจะช่วยให้ภาคธุรกิจไทย 
มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการพัฒนา
พร้อมเข้าสู ่AEC โดยในปี 2557 มผีูบ้รหิารสมาคมการค้า 
ผ่านหลักสูตร จ�านวน 55 ราย

● ผลักดันให ้สมาคมการค ้ามีการจัดท�าแผน 
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ จ�านวน 33 สมาคม และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ธุรกิจรายสาขาของสมาคมการค้าไปสู่ 
การปฏิบัติ จ�านวน 11 สมาคม เพ่ือเป็นต้นแบบและ

ทิศทางในการพัฒนาภาคธุรกิจรายสาขาและสมาชิก 
ของสมาคมการค้า

●  เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า 
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ทั้งในระดับประเทศ  
และเชื่อมโยงกับสมาคมการค้าหรือองค์กรทางการค้า 
ในต่างประเทศ เช่ือมตลาดไทยสู่ตลาดโลก สร้างความเข้มแขง็ 
จากภายในสู่ภายนอก โดยเฉพาะตลาด AEC

-  ความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งสนิค้าและ
โลจิสติกส์ไทยกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย ในโครงการศูนย์กระจาย
หนังสือสู่ภูมิภาค ส่งผลให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการเพิม่ความรวดเรว็ในการขนส่งหนงัสอืถงึร้านหนงัสอื  
การลดต้นทุนค่าขนส่งจากเดิม ประมาณร้อยละ 3-7  
รวมทั้งการลดพื้นที่คลังสินค้าและภาระงานที่ไม่ใช ่
ธุรกิจหลักของส�านักพิมพ์ เป็นต้น

ยกระดับบทบาทสมาคมการค้า
Elevating Roles of Trade Associations

เช�่อมโยงเคร�อข�ายพันธมิตร
สมาคมการค�า ในห�วงโซ�อุปทาน 

(Supply chain) 

ผลักดันให�สมาคมการค�า
มีการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร�ธุรกิจ 

การประกวดสมาคมการค�า
ดีเด�น

พัฒนาศักยภาพ
สมาคมการค�า
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Trade associations play an important role as a focal point of businesses in each business sector and 
serve as a core foundation for strengthening members. At present, there are over 3,035 trade associations 
in all regions around the country, covering all business sectors. The Department of Business Development 
has therefore dedicated its special attention to continued development of trade associations so as to raise 
their potential and roles and make them well able to represent their members in fulfilment of their goals in 
connection with the creation of traders’ competitiveness and the generation of economic added value for 
business sectors of Thailand.

●  Developing Potential of Trade Associations. 
The Department of Business Development has 
unfailingly made efforts in developing potential of 
trade associations in order for them to have active 
roles in developing businesses in the interest of 
members. For these purposes, the Department 
fostered knowledge of executives and personnel of 
trade associations in connection with good 
governance under the Association Strategy Executive 
Programme (DBD-ASEP). This programme, apart 
from its intention to reinforce knowledge and skills 
in business administration, was also aimed at 
providing trade associations with guidance on how 
to prepare trade associations’ strategies with a view 
to putting forth strategic goals of Thai business 
sectors and creating readiness of Thai businesses 
for the forthcoming AEC in 2015. Under this training 
programme, 55 executives of trade associations 
passed the evaluation.

Building Networks 
of Trade Associations

Putting forth Business 
Strategic Plans of 
Trade Associations 

Trade Association 
Prestige Award

Developing Potential of 
Trade Associations

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

●   Putting forth Business Strategic Plans of Trade 
Associations. As a result of the Department’s 
encouragement, 33 trade associations successfully 
drew up their business strategic plans and 11 trade 
associations carried their business strategies into real 
effect such that businesses of their members have 
become model businesses. Such strategic plans also 
provided directions for the development of businesses 
in respective sectors as well as the development of 
trade associations’ members. 

●   Building Networks of Trade Associations. 
The Department made efforts in networking trade 
associations in the supply chain of Thailand. The 
attempts also extended to linking trade associations 
in Thailand with those in foreign countries, thereby 
bridging Thai market with the world market, including, 
in particular, the AEC market, as reflected in the 
activities below.
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-  การเชื่อมโยงเครือข ่ายสมาคมการค ้า  
ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยคณะสมาคมการค้าไทย 
ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “International Network of Trade 
Associat ion” ณ กรุงป ัก ก่ิง โดยในงานได ้พบ 
สมาคมการค้าที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีนกว่า  
100 สมาคม และได ้มีการจัดท�าบันทึกข ้อตกลง  
ความร่วมมือ (MOU) ซึง่มกีรอบความร่วมมอืครอบคลมุ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจการค้า  
การจัดกิจกรรมศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุน 
การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างสมาชิก (Business 
Matching) การแสดงสินค้าและการสัมมนาทางธุรกิจ 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการค้าไทย-จีน และ 
กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมธุรกิจ 
การค้าระหว่างกัน ได้แก่

(1) สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนของไทย กับ 
สภาทีป่รกึษาการส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศของจนี 
(China Council for the Promotion of International 
Trade)

(2) สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนของไทย กับ 
สมาพันธ์สมาคมแพทย์แผนจีน (World Federation of 
Chinese Medicine Societies)

(3) สมาคมร้านขายยาของไทย กับ สมาพันธ์
สมาคมแพทย์แผนจีน (World Federation of Chinese 
Medicine Societies) 

ภายหลังการลงนาม MOU สมาคมการค้า 
และการลงทุนอาเซียน-สากล ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยง
เครือข่ายสมาคมไทย-จีน ในงาน “มหกรรมสินค้าจีน
มาตรฐานส่งออก” ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557  
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ประกอบด้วย  
การออกบูธของผู้ประกอบการไทยและจีน การพบปะ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาธุรกิจระหว่าง 
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาไทย-จนี ตลอดจนการสมัมนาทางธรุกจิ 
อาทิ ความสัมพันธ ์และความร่วมมือทางการค้า 
และวัฒนธรรมระหว ่างไทย-จีน และการพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างสมาคมไทย-จีน เป็นต้น

-  การเชื่อมโยงเครือข ่ายสมาคมการค ้า  
ณ ประเทศเมียนมาร์ ได้มีการหารือความร่วมมือกับ

สถาบันให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสทางการค้า 
และให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย การประกอบธุรกิจ 
การค้าและการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้ง 
การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาระบบ
การขนส่งสินค้าผ่านแดน ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรม 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะน�าไปสู ่ความร่วมมือ 
ในอนาคตต่อไป

● การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
 กรมพัฒนาธุ รกิ จการค ้ า  ได ้ ร ่ วมมือกับ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการจัดประกวด 
สมาคมการค้าดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับ
สมาคมการค้าที่ได ้ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที ่
และสร ้างประโยชน ์ให ้กับภาคธุรกิจและสมาชิก  
ตลอดจนสงัคมและประเทศชาตโิดยรวม โดยในปี 2557  
มีสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวด 54 สมาคม มีสมาคม
การค้าได้รับรางวัล 16 สมาคม และผู้บริหารสมาคม 
การค้าได้รับรางวัล 3 ราย ดังนี้

พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำาปี 2557

สมาคมการค้ายอดเยี่ยม
●  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
●  สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
●  สมาคมแป้งมันส�าปะหลังไทย

สมาคมการค้าดีเด่น
●  สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
●  สมาคมพฒันาผูป้ระกอบการธรุกจิค้าปลกีทนุไทย
●  สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
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- The Department has put forth co-operation 
between the Thai Transportation and Logistics 
Association and the Publishers and Booksellers 
Association of Thailand under the project specially 
launched for distributing books to provincial areas. 
This co-operation led to the improvement of  
efficiency and swiftness of the transportation of books 
to bookstores. Ensuing advantages included the 
reduction of transportation costs by 3-7 percent as 
well as the reduction of the required warehouse 
space and of incidental work burdens of publishers.

- The Department has linked Thai trade 
associations with trade associations in China. In this 
connection, the delegation of Thai trade associations 
participated in a seminar on “International Network 
of Trade Associations” in Beijing, at which the 
delegation met over 100 Chinese trade associations 
accredited by the Chinese Government. Trade 
associations of both countries have concluded MOUs 
setting out a co-operation framework for exchanging 
business information and organising activities in 
connection with the exploration of trade and 
investment opportunities, business matching amongst 
members, goods exhibitions, business seminars, 
Thai-Chinese cultural exchange relating to trade and 
other activities beneficial to the promotion of business 
and trade between the 2 countries. Such MOUs  
have been signed between the following trade 
associations.

(1) The ASEAN Trade Promotion Association 
of Thailand and the China Council for the Promotion 
of international Trade;

(2) The ASEAN Trade Promotion Association 
of Thailand and the World Federation of Chinese 
Medicine Societies; and

(3) The Pharmacies Association of Thailand 
and the World Federation of Chinese Medicine 
Societies.

After the signing of the MOUs, the Asian 
International Trade and Investment Association held 
a grand event, namely, the 4th ASEAN China Import 
and Export Commodities Fair, on 6th-8th November 
2014 at IMPACT Convention Centre, Muang Thong 
Thani, in promotion of trade associations of Thailand 
and China. The Fair included presentation booths of 
Thai and Chinese traders, meetings for exchanging 
views and negotiating business deals amongst 
participants and business seminars on matters of 
interest such as “Relations and Co-operation in Trade 
and Cultural Aspects between Thailand and China” 
and “Development of Co-operation amongst Thai 
and Chinese Trade Associations”.

- The Department has also attempted to 
secure the networking between trade associations 
of Thailand and those in Myanmar. In this connection, 
a discussion was made in Myanmar with the 
Management Counselling Institute of the Union of 
Myanmar, on the matters concerning the exchange 
of information on trade opportunities, the provision 
of legal advice and the operation of business and 
investments in Myanmar. In addition, views and 
opinions were also exchanged with the Industrial 
Association of the Union of Myanmar on the 
development of transborder carriage of goods. All 
this will lead to further co-operation in the future.

●  Trade Association Prestige Award 
 The Department of Business Development, in 
association with the Board of Trade of Thailand, held 
the “Trade Association Prestige Award ” to promote 
trade associations which have admirably fulfilled their 
roles and duties for the benefit of business sectors, 
members and the nation as a whole. In 2014, 54 
trade associations joined the Award. Awards were 
granted to 16 trade associations and 3 executives 
of trade associations, as listed below.
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●  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
●  สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
●  สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
●  สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
●  สมาคมประกันชีวิตไทย
●  สมาคมอาคารชุดไทย
●  สมาคมผู้ผลิตน�า้ตาลและชีวพลังงานไทย
●  สมาคมการขายตรงไทย
●  สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
●  สมาคมธุรกิจไม้

ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น
● นายสิทธิพร สุวรรณสุต  นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
● นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์  นายกสมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย
● คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตน�า้ตาลและชีวพลังงานไทย
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Excellent Trade Associations
●  ASEAN Trade Promotion Association
●  Thai Authorised Customs Brokers Association
●  Thai Tapioca Starch Association

Outstanding Trade Associations
●  Thai Home Constructions Association
●  Development of Thai Capital Retailers Association
●  Thai International Education Consultants Association
●  Home Builders Association
●  Thai Transportation and Logistics Association
●  Warehouse, Silo and Cold Storage Business Association 
●  Thai Electrical Electronics and Telecommunication Industries Association 
●  Underwriters Association
●  Thai Condominium Association
●  Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association
●  Thai Direct Selling Association
●  Housing Business Association
●  Thai Timber Association

Outstanding Executives of Trade Associations 
●  Mr. Sithiporn Suwanasut, President of the Thai Home Constructions Association
●  Mr. Visarn Chansete, President of the Thai Authorised Customs Brokers Association 
●  Khunying Natthika Wattanavekin Angubolkul, Honourary President of the Thai Sugar and  

 Bio-Energy Producers Association
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“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หรือ e-Commerce เป็นช่องทางการค้าที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจ ในการเพิ่ม 
ศักยภาพในการท�าธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน สร้างโอกาสการขยายตลาดอย่างไร้ขอบเขต ลดข้อจ�ากัดในด้านพื้นที่และ 
ด้านเวลา และเป็นช่องทางการประกอบธุรกิจที่ทั่วโลกเร่งขยายการค้าอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเติบโตสูงมาก  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงให้ความส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในการใช้  
e-Commerce ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาให้มีการขยายตัว ทั้งตลาดในประเทศและ 
ตลาดสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ส่งเสริมและกระตุ้นการค้าออนไลน์
 
สร้างผูป้ระกอบธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์รายใหม่ 
(DBD New Wave)

ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธรุกจิใช้พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
เพื่อเริ่มต้นหรือขยายช่องทางการตลาด ให้ความรู ้ 
และพัฒนาทักษะการสร้างร้านค้าออนไลน์ การบริหาร
จัดการร้านค้าและกลยุทธ์การตลาด พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้เปิดร้านค้าออนไลน์ จ�านวน 213 ราย การเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตลาด e-Marketing ให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายเดิม เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้ จ�านวน 200 ราย
 
ศนูย์กลยทุธ์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Strategy Center)

จัดอบรมให้ความรู้สถานการณ์ธุรกิจ กลยุทธ์ 
การตลาดสมัยใหม่ พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ และ  
ให้ค�าปรึกษาธุรกิจการบริหารจัดการและการตลาด
ออนไลน์ ให้มีประสทิธภิาพในการสร้างผลประกอบการทีด่ี  
จ�านวน 624 ราย 

จัดท�าบทเรียน e-Learning
พฒันาหลกัสตูรการเรยีน e-Learning “การตลาด 

e-Commerce สมัยใหม่” จ�านวน 1 หลักสูตร เผยแพร่
ผ่านทาง www.dbdacademy.com เพือ่อ�านวยความสะดวก 
ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ ให้ศึกษาได้ด้วยตนเอง

ศูนย์สร้างสรรค์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Commerce Start-Up)

จัดท�าเว็บไซต ์ www.dbdmart.com เป ็น
ศนูย์กลางเผยแพร่ข้อมลู Service Providers องค์ความรู้  
ด ้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจับคู ่ ธุรกิจ และ 
การเชือ่มโยงหน่วยงานส่งเสรมิธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการค้า
ออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2014 มหกรรม
ลดราคาสนิค้าและบรกิารทางออนไลน์ทัว่ไทย ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ www.Thailandmegasale.com เพือ่กระตุน้และ
ส่งเสริมการค้าออนไลน์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ได้จัดกิจกรรม จ�านวน 3 ครั้ง มีร้านค้าออนไลน์เข้าร่วม
จ�าหน่ายและผู้เข้าเยี่ยมชม ครั้งที่ 1 Home & Electronic 
จ�านวน 450 ราย 166,513 วิว ครั้งที่ 2 Nature & Health 
จ�านวน 624 ราย 197,660 ววิ ครัง้ที ่3 Fashion & Lifestyle  
จ�านวน 655 ราย 267,113 วิว ตามล�าดับ

ส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ไทย
Promoting Thai e-Commerce Business

เปิดงาน Thailand Online Mega Sale 2014
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e-Commerce is an important trade channel for business sectors. It has important roles in enhancing 
business potential, reducing costs and expanding market with much reduced restriction as to space and time. 
In effect, e-Commerce is a business channel globally used for fast expansion of trade and indeed has significant 
growth.  As such, the Department of Business Development has dedicated its particular attention to the 
promotion of the use of e-Commerce by Thai entrepreneurs, in particular, SMEs for operating their business 
efficiently and expanding market both domestically and internationally, in the interest of enhancement of 
competitiveness.

Promoting and Stimulating Online Trade

Creating New e-Commerce Traders (DBD New Wave)
The Department of Business Development has 

encouraged entrepreneurs to exploit e-Commerce as 
a tool for building and expanding market channels. To 
this end, the Department has disseminated knowledge 
and skills relating to the setting up of online shops, 
shop management and market strategies. With the 
Department’s support, 213 virtual shops have been 
established. The Department has also made assiduous 
efforts in strengthening e-Marketing potential of 200 
existing e-Commerce traders so as to enable them to 
have access to target groups of customers and 
increase sale volume.

e-Commerce Strategy Centre
This centre has organised training for 

disseminating knowledge in connection with business 
situations and modern market strategies. In addition, 
it has developed e-Commerce skills through workshops 
and advice on efficient management and online market 
in order to generate good business turnover. These 
development attempts were joined by 624 traders. 

e-Learning Programme
The Department of Business Development has 

attempted to make available e-Learning programmes. 
In this regard, the “Modern e-Commerce Marketing” 
learning programme has been prepared and made 
available at www.dbdacademy.com for self-tuition by 
traders and interested persons.

e-Commerce Start-Up Centre
The Department of Business Development has 

set up a website (www.dbdmart.com) as a focal point 
for disseminating information on service providers,  
e-Commerce knowledge, business matching and 
agencies responsible for the promotion of  
e-Commerce. 

In addition, the Department has organised 
events stimulating online trade. Such events included 
the “Thailand Online Mega Sale 2014”, in respect of 
which goods and services were offered at reduced 
prices via a website (www.Thailandmegasale.com) in 
stimulation and promotion of online trade. In 2014, 
such event was organised on 3 occasions. The first 
occasion involved Home & Electronic products and 
was participated by 450 online shops (with 166,513 
views). The second occasion was specially for sale of 
Nature & Health products, with 624 participating online 
shops and 197,660 views whiles the third occasion 
was dedicated to Fashion & Lifestyle products, with 
655 virtual shops and 267,113 views.

 
Another act iv i ty held for st imulat ing  

e-Commerce is the “e-Commerce Day 2014” event. 
This was organised as a forum for demonstrating 
business potential and reinforcing networks of  
e-Commerce businesses of Thailand, under the 
“Business Trends and Global Trust Innovation for  
e-Commerce” concept. It was also intended to reflect 
future world-trade trends which increasingly exploit 
online channels in the operation of business. Activities 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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และกิจกรรม e-Commerce Day 2014 เพื่อ 
แสดงศักยภาพธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตร  
e-Commerce ของไทย ให้มคีวามเข้มแขง็ภายใต้แนวคดิ 
Business Trends and Global Trust Innovation for  
e-Commerce สะท้อนถึงแนวโน้มการค้าโลกในอนาคต
ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น  
โดยกจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสมัมนาแนวโน้ม 
ธุรกิจ e-Commerce การให้บริการและค�าปรึกษาธุรกิจ 
และการเผยแพร่ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ 

ยกระดับสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจ 

ด�าเนนิการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพธรุกจิ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจ B2B B2C และ e-Marketplace และ
ยกระดับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู ่การบริหาร 
จัดการที่ดีและเกณฑ์คุณภาพธุรกิจ จ�านวน 273 ราย 
นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และ
เงือ่นไขการค้าร้านค้าออนไลน์ของไทย และสากล 10 เวบ็ไซต์  
เพื่อวางแนวทางการจัดท�าต้นแบบการพัฒนาร้านค้า
ออนไลน์สู่สากล

สร้างความเชือ่ม่ันธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

แม้ว่าธรุกจิ e-Commerce จะมอีตัราการเตบิโตสงู  
แต่อย่างไรก็ยังมีอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการขยายตัว
ของธุรกจิ e-Commerce คือ การซือ้ขายทางอนิเทอร์เนต็
ไม่สามารถเห็นตัวตนของธุรกิจ ไม่ได้สัมผัสคุณภาพ 
ของสินค้า/บริการที่ท�าการซื้อขายจริง จึงท�าให้ผู้บริโภค
บางส่วนยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ด�าเนินการเพื่อสร้าง 
ความเช่ือม่ันในการซ้ือขายผ่านออนไลน์มากขึ้น  
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�านวน  
9 หน่วยงาน เพือ่ด�าเนนิการก�าหนดแนวทาง กระบวนงาน 
ขัน้ตอน และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาการซือ้ขาย 
สนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ ให้เกดิประสทิธภิาพ สามารถ
บรรเทาปัญหาให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือ 
ด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
พาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์และผู ้บริ โภค พร ้อมทั้ ง 
ให้เครื่องหมาย DBD Registered เพื่อแสดงความ 
มีตัวตนของผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
และเครือ่งหมาย DBD Verified เพือ่รบัรองความน่าเช่ือถอื 
ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ซ่ึงในปี 2557 มีผู ้ได ้รับ 
เครื่องหมาย DBD Registered จ�านวน 11,006 ราย 
12,626 เว็บไซต์ และได้รับเครื่องหมาย DBD Verified 
จ�านวน 119 ราย 134 เว็บไซต์ 

งาน e-Commerce Day 2014 
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at this event included a seminar on “e-Commerce 
Business Trends”, business counselling services and 
the introduction of successful e-Commerce businesses. 

Bringing e-Commerce Businesses towards 
Quality Standards

The Department of Business Development has 
made consistent efforts in developing quality standards 
for e-Commerce businesses in line with business 
structures. For this purpose, criteria have been set in 
accordance with respective business nature – B2B, 
B2C and e-Marketplace. In effect, the Department has 
intended to elevate e-Commerce businesses towards 
good governance as well. Indeed, 273 e-Commerce 
traders have been developed by the Department. In 
addition, the Department has examined structures, 
criteria and trade conditions of 10 online shops trading 
via websites both in Thailand and abroad, with a view 
to formulating models for developing online shops 
towards international standards.

e-Commerce Day 2014 

Creating Confidence in e-Commerce 
Businesses

Despite high growth of e-Commerce businesses, 
there have been certain obstacles to such progression. 
Internet sale is operated in an anonymous manner 
without customers having opportunities to see the 
quality of goods and services virtually traded. As such, 
many customers are reluctant to make online 
purchases. In an effort to create public confidence in 
online sale, the Department of Business Development 
has co-operated with 9 agencies in the public and 
private sectors in setting approaches and work 
processes and procedures to be pursued in effectively 
solving problems encountered by customers in online 
sale of goods and services. Also covered by such 
co-operation were the exchange of information and 
the carrying out of other activities aimed at promoting 
confidence in e-Commerce both amongst traders and 
consumers. In this connection, the “DBD Registered” 
mark will be allowed to be used by traders in order to 
indicate their identity. Similarly, the “DBD Verified” 
trustmark will be granted to e-Commerce operators in 
certification of their reliability. All these endeavours are 
intended to bring operators towards business quality 
standards as well. In 2014, the DBD Registered mark 
has been granted to 11,006 e-Commerce operators 
and 12,626 websites while the “DBD Verified” trustmark 
has been granted to 119 operators and 134 websites. 

e-Commerce operators intending to apply for 
the certification marks must have qualifications 
prescribed by the Department.
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เคร�่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย� DBD Registered 

1 2 3

เคร�่องหมายรับรองความน�าเช�่อถือ DBD Verified 

1 2 3 4

1 2 3

การแกไขปญหา
ขอรองเรียนและการ

ระงับขอพิพาท
คะแนนรอยละ

15

บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
  ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย
     อิเล็กทรอนิกส
     ผานทางเว็บไซต

คุณสมบัติของผู�ขอเคร�่องหมาย

จดทะเบียนพาณิชย
   อิเล็กทรอนิกส

จำหนายสินคา/ใหบริการ
  ที่ไมขัดตอกฎหมายและ
    ความสงบเรียบรอย
    หรือศีลธรรมอันดี
    ของประชาชน

      เปนนิติบุคคลที่
      จดทะเบียน
      ในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู�ขอเคร�่องหมาย

หลักเกณฑ� ประกอบดวย 5 หัวขอ (100 คะแนน)

      จดทะเบียนพาณิชย
       อิเล็กทรอนิกส
       และไดรับ
      เคร่ืองหมายรับรอง
     การจดทะเบียน
 DBD Registered มาแลว
ไมนอยกวา 6 เดือน
หรือจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

ดานการ
เปดเผยขอมูล

คะแนนรอยละ

30

ดานระบบ
ความปลอดภัย

คะแนนรอยละ

15

ความเปนสวนตัว
ของขอมูลลูกคา

คะแนนรอยละ

20

ดานวิธีการยกเลิก
หรือคืนสินคาและ

วิธีการติดตอส่ือสาร
กับลูกคา

คะแนนรอยละ
20

ไมอยูระหวางถูกสั่งพัก
  ใชเครื่องหมาย
    รับรอง

   ไมเคยถูกเพิกถอน
    การใชเครื่องหมาย
    รับรอง เวนแต
    ถูกเพิกถอน
    มาแลวไมนอยกวา
    5 ป

หลักเกณฑ�

ผูขอใชเครื่องหมายจะตอง
     เปนเจาของเว็บไซต 
      และมีโดเมนเนม
       ของตนเอง

สินคา/บริการจะตองเปน
   ไปตามวัตถุประสงคที่ได
     จดทะเบียนพาณิชย
      อิเล็กทรอนิกส

เว็บไซตจะตองแสดงขอมูล
  ที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
    ประกอบดวย

- รายละเอียดเจาของเว็บไซต เลขทะเบียนพาณิชย 
  ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท อีเมล
- รายละเอียดของสินคา เงื่อนไขราคา และเงื่อนไขการคา
- วิธีการสงมอบสินคา และการชำระเงิน
- ชองทางการติดตอกับเจาของเว็บไซต

= 100 คะแนน
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“DBD Verified” Trustmark

1 2 3 4
Being a juristic person 
    registered in 
      Thailand.

Qualifications of the Applicant

Having been registered 
     as an e-Commerce 
      operator and 
       having been 
     given the DBD 
 Registered mark for not 
less than 6 months, or 
having been registered 
as an e-Commerce 
operator for not less than
 2 years.

Not having a 
  certification mark 
   suspended.

Not having a certification
    mark revoked, unless 
       not less than 5 
        years have 
      elapsed as from 
  the revocation. 

Criteria: consisting of 5 headings (100 points)

Resolution of 
complaints and 

disputes 

15
percent

Disclosure of 
information 

 30
percent

Security 
system 

15
percent

Privacy of 
customers’ data

20
percent

Cancellation or 
return of goods and 

channels for 
communication 
with customers

20
percent

= 100 points

1 2 3

1 2 3

Being a natural person or 
   juristic person operating 
    an e-Commerce 
    business via a 
    website.

Qualifications of the Applicant

“DBD Registered” Mark

Having been registered 
as an e-Commerce 
   operator.

Selling goods or providing 
  services not contrary to 
    law or public order 
     or good morals.

-  details as to the website owner, business registration 
 number, office address, telephone numbers and 
 e-mails;
-  details as to the goods, prices and trade conditions;
-  modes of delivery and payment; and
-  channels for contacting the website owner. 

Criteria

The applicant owns 
    a website and has its 
     own domain name.

The goods or services are 
   covered by the objects 
     for which registration 
     of e-Commerce 
    business has been 
effected.

The website must provide
   correct and up-to-date 
    information, 
    as follows:
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตระหนักดีว่า บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร เพราะบุคลากรทุกคน 
ล้วนเป็นกลไกส�าคญัทีส่ดุในการขบัเคลือ่นองค์กร และเชือ่ว่าบคุลากรทีม่คีวามสขุกบัการท�างาน จะสามารถสร้างสรรค์
ผลงานทีม่คีณุภาพได้ ด้วยเหตผุลนีก้รมพฒันาธรุกจิการค้าจงึให้ความส�าคญัต่อการพฒันาบคุลากรทีม่กีว่า 1,300 ราย  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถท�างานได้อย่างมืออาชีพ เพราะภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็น 
ต้นสายปลายทางของธรุกจิ จะส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายได้นัน้ ขึน้อยูก่บับคุลากรทกุคนในองค์กร การท�างานร่วมกนั
เป็นครอบครัวเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยขับเคลื่อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด
ไว้ว่า “มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย” ได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร ทั้งหลักสูตรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรต่างๆ ดังนี้

สร้างบุคลากรมืออาชีพ

โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) ทั้งการถ่ายทอด 
ในที่ประชุมผู้บริหารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน (KM) ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานส�าคัญ 
ทีม่าจากการสัง่สมประสบการณ์ของบคุลากรภายในองค์กร  
นอกจากนี้ ได้จัดอบรม/สัมมนาเพิ่มเติมต่อยอดความรู้
และพฒันาทกัษะการท�างานทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
และลักษณะงานทั้งระดับผู ้บริหารและระดับปฏิบัติ  
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ รู ้ลึก รู ้จริง ในสายงาน  
การให้ความรู้/ค�าแนะน�า/ค�าปรึกษาผ่านระบบ web 
conference ระหว่างบคุลากรส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
ในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” และการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning เพื่อให้บุคลากร 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ปลูกจิตสำานึกการเป็น “ข้าราชการที่ดี”

เพื่อปลูกจิตส�านึกให ้ทุกคนรักและผูกพัน 
ต่อองค์กร เปรยีบเสมอืนครอบครวัเดยีวกนั (DBD Family)  
ที่พร้อมยอมรับ ให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน และสนับสนุนให้บุคลากร 
เกิดความทุ่มเท และตั้งใจในการท�างานที่ได้รับผิดชอบ 
ด ้ วยความซื่ อสัตย ์สุ จริต  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มุง่ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต ิและยดึมัน่ 
การท�างาน ภายใต้ค่านิยมองค์กร “ย้ิมแย้ม โปร่งใส  

ใส่ใจบรกิาร” อกีทัง้ ส่งเสรมิให้บคุลากรเสยีสละและแบ่งปัน  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ  
แก่สังคมไทย ซึ่งได้ด�าเนินการร่วมกับพันธมิตรของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า 
การศึกษาสมทบทุนสร้างห้องน�้านักเรียนโรงเรียน
นวมนิทราชทูศิ ร่วมกบัเครอืข่ายสมาคมค้าส่ง-ปลกีไทย  
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง ร่วมกับเครือข่าย 
นักธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs

พัฒนาทีมงาน DBD เข้มแข็ง

มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี และการท�างาน
เป็นทีม เพื่อรวมพลังขับเคล่ือนภารกิจของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับ 

DBD Family 
เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ก้าวสู่จุดหมายเดียวกัน 
DBD Family – We are all the same family moving to the same destination

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 
“อิ่มนี้...เพื่อน้อง สนองคุณ...พ่อของแผ่นดิน”โดยอธิบดี  
และผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยข้าราชการ
รุ่นใหม่ (Gen Y) และข้าราชการรุ่นกลาง (Gen X)
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The “Feast for Children in Honour of Our Beloved 
Father of the Nation” event was held in celebration of 
the auspicious occasion of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej’s 87th birthday anniversary and was 
attended by Director-General, together with Gen-Y 
and Gen-X Government officials, of the Department of 
Business Development. 

The Department of Business Development is fully aware that personnel are valuable resources of an 
agency, as they are the most important instrument for gearing the agency. As long as personnel are happy 
at work, they can create work of high quality.  With all such truism, the Department has attached much weight 
to human resources development. The Department’s workforce of over 1,300 persons stationed centrally and 
in provincial areas need to be developed into professional officers. Given that the Department assumes a 
crucial role as a “Fully-Integrated Business” agency, accomplishment of this mission much depends on the 
entire personnel of the Department. This entails family-like teamwork and mutual assistance in driving the 
Department to the sustainable achievement of its visions: “Serving as Professionals, Building Corporate 
Governance and Establishing Quality Standards for Thai Businesses”. In this connection, the Department has 
put in place personnel development programmes for both executives and general operating personnel and 
also held activities promoting good relationship within the Department, as brought out below.

Creating Professional Personnel

The Department has striven to create 
professional personnel through knowledge sharing 
at executives’ meetings and also through knowledge 
management (KM) activities held within the 
Department. Accumulated experience of personnel 
has indeed been shared. In addition, the Department 
has organised training and seminars to disseminate 
advanced knowledge and improve work skills meeting 
the demand and responding to the nature of work 
at both executive and operational levels, with a view 
to achieving expertise and in-depth knowledge in 
working lines. In effect, web conferences have been 
held for providing knowledge and advice between 
personnel in the central part and those in provincial 
areas, indeed in a “brotherly education” fashion. 
Self-tuition has also been promoted through an  
e-Learning system, in the interest of continuing  
self-development.

Building Awareness of Being 
“Good Civil Servants”

The Department of Business Development 
has been well determined to inculcate in its personnel 
a sense of belonging to the same family (DBD Family), 
where all personnel have mutual concerns, become 

ready to give advice and assistance to one another 
at time of difficulty and share happiness. Also, the 
Department has encouraged its personnel to have 
dedication and commitment to their work, perform 
duties on the basis of integrity and ethics for the 
benefit of the public at large and the nation as a 
whole and adhere to the institutional motto “Working 
with Smiling Face, Heading for Transparency and 
Having Plenty of Service Mind”. Further, all personnel 
have been encouraged to sacrifice, share with others, 
bear social responsibility and create good things  
for communities. As part of the Department’s 
thoughtful activities, its personnel held a feast  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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ความสามัคคแีละเพิม่ความสขุในการท�างาน อาท ิการตรวจเยีย่มการปฏบิตังิานในส่วนภมิูภาคของผูบ้รหิารอย่างใกล้ชิด 
กิจกรรมผู ้บริหารพบปะพนักงาน การแข่งขันฟุตบอล การประกวดความสามารถในการแสดง การจัดงาน 
เลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปีให้แก่บุคลากร ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
ด้วยมิตรไมตรี 

อีกทั้ง ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Engagement) ในทุกระดับ โดยสร้างกลุ่มข้าราชการ
รุ่นใหม่ (Gen Y) และข้าราชการรุ่นกลาง (Gen X) ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาองค์กร 
ในอนาคต ได้ร่วมกจิกรรมต่างๆ เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัด ีและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันากรมในทกุๆ ด้าน  
รวมทั้ง เปิดโอกาสได้พบปะพูดคุยกับอธิบดีและผู้บริหารระดับสูง การเข้าร่วมประชุมบริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย
โดยตรง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ท�างาน และร่วมผลักดันให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

อธิบดีพบข้าราชการรุ่นใหม่ (Gen Y) และข้าราชการรุ่นกลาง (Gen X)

 
Premier Cup 

2014

 
Talent Contest

 
ดูดี สมวัย

ไร�พุง 

การแสดง
มุทิตาจ�ต

แก�ผู�เกษียณอายุ
ราชการ

DBD Premier Cup 2014 DBD Good Look, Good Form and Good Shape

DBD Talent Contest Farewell Celebration for Retired Personnel

DBD Get Together 2014
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DBD Premier Cup 2014 DBD Good Look, Good Form and Good Shape

DBD Talent Contest Farewell Celebration for Retired Personnel

and donated money for funding meals for children 
at Pakgred Children Home in Nonthaburi in  
commemoration of the 87th Birthday Anniversary  
of His Majesty the King. Further, the Department, in 
association with its allied agencies, held several 
social events, including a charitable event intended 
to raise funds for the construction of toilets at 
Navamindarachutit School (held in association with 
the Thai Wholesale and Retail Trade Association) and 
the vocational training for female prisoners (held in 
association with a network of Businesspersons and 
SMEs Operators). 

Strengthening DBD Teams

The Department of Business Development 
has been determined to foster unity and teamwork 
of its personnel for steering the Department’s 
missions. In this connection, it has organised several 
events in promotion of harmony and happy 
environments within the agency. The activities 
included visits closely made by the Department’s 

executives to offices in provincial areas, the 
“Executives Meeting Staff” events, internal football 
matches, a Talent Contest, an annual feast for its 
personnel in the central part and provincial areas 
and a farewell celebration for retired personnel.

The Department has also attempted to 
promote ‘Employee Engagement’ at all levels. In this 
regard, Gen-Y personnel and Gen-X personnel, which 
altogether form an important mechanism for future 
development of the Department, have participated 
in events held for promoting good and warm 
relationship, brainstorming constructive ways towards 
institutional development and allowing these 
personnel to discuss and share views with the 
Director-General and high-ranking executives as well as  
attend executive meetings with a view to direct 
acquisition of information on the Department’s 
policies. All these activities have led to effective 
exchange of knowledge and experience consequently 
conducive to the achievement of the same goals 
altogether. 
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จากผลงานต่างๆ ที่ปรากฏสู่สาธารณชน อาจจะกล่าวได้ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะองค์กร “ต้นสาย
ปลายทางธุรกิจ” ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ พัฒนาต่อยอด จนกระทั่ง 
เลิกกิจการ เป็นหน่ึงในกรมบริการระดับแถวหน้าที่มีการพัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมบริการภาครัฐ 
มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นผลจากการให้ความส�าคัญต่อการบริหารราชการรูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์กรตาม
แนวทางของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award หรือ PMQA)  
ทีป่รบัมาจากเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา (Malcolm Baldrige Award) และรางวลัคณุภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐมาตั้งแต่
ปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติราชการ ที่มีการน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม การให้ความส�าคัญต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ามาปรับปรุงบริการให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัว เกิดนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เรียนรู้ตลอดเวลา มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ และปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลการด�าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินการยกระดับ
การบ ริหารจั ดกา รภาครั ฐตาม เกณฑค์ุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องและผ่าน 
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยผู้ตรวจประเมินจากส�านักงาน ก.พ.ร. และสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และได้มอบประกาศเกียรติคุณ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ประจ�าปี 2556 ให้แก่กรมพฒันาธรุกจิการค้า เพือ่แสดงว่า  
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า เป ็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีการน�าองค์กรอย่างมี
ทิศทาง ตามวิสัยทัศน ์  “มืออาชีพด ้านบริการ  
สร้างธรรมาภบิาล และมาตรฐานธรุกจิไทย” โดยปรากฏ
ผลลพัธ์อย่างเด่นชดั ทัง้ภาพลกัษณ์การบรกิารทีท่นัสมยั 
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการและสร้างนวัตกรรม
บริการภาครัฐต่างๆ 

แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านการตรวจ
รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครฐัทีด่แีล้ว แต่มุง่มัน่พฒันาองค์กรตามแนวทางของ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA 
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดีจนสร ้างความโดดเด ่นในด ้าน 
การให้บริการภาครัฐอย่างประจักษ์แจ้ง และในปี 2557 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผ ่านการตรวจประเมิน 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจาก 
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award หรอื PMQA) ประจ�าปี 2557 ในหมวด 3  
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

DBD Service Excellence 
กรมบริการแถวหน้าสู่ต้นแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐ
DBD Service Excellence to Public-Service Innovations Model

ประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน ประจำาปี 2556
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It has been apparent from all the developments, which have indeed gained high recognition by the 
public, that the Department of Business Development as a “Fully-Integrated Business” agency is absolutely 
at the forefront in terms of its consistent introduction of service innovations for delivery of public services in 
response to new public administration. In effect, in putting forth all the developments, the Department  
has taken in consideration the criteria required by the Public Sector Management Quality Award (PMQA), which 
have been adapted from the criteria required by the Malcolm Baldrige Award and the Thailand Quality Award 
(TQA), as in operation for the improvement of public administration since 2009. The Department has attached 
prime importance to its performance of official functions and has acted with visions and social responsibility. 
Varying needs of service users and of stakeholders have been taken into account for the purpose of making 
further development to achieve flexibility and innovative value. At the same time, the Department’s personnel 
have been encourage to pursue self-development, creative thinking and life-long learning, make decisions in 
reliance on full information and aim to achieve excellent results from their performance of official duties. 

The Department of Business Development has made constant efforts in ameliorating its public 
administration along the line of the criteria required by the Public Sector Management Quality Award. Such 
endeavours have led to the Department passing the Public Sector Management Quality assessment conducted 
by assessors from the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) and Thailand Productivity 
Institute. In this connection, the Department of Business Development has been granted the Certificate of 
Honour in recognition of its Public Sector Management Quality (Fundamental Level) 2013. The Department of 
Business Development has had its clear directions along the line of its established visions: “Serving as 
Professionals, Building Corporate Governance and Establishing Quality Standards for Thai Businesses”. Modern 
services, modern technology and public service innovations are all the highly regarded characteristics of the 
Department.    

Despite its already recognised status as the agency satisfying the Public Sector Management Quality, 
the Department of Business Development has been well determined to make further institutional development 
along the line of the criteria required by the Public Sector Management Quality Award (PMQA) so as to achieve 
greater recognition in its delivery of public services. In 2014, the Department has successfully passed the 
PMQA assessment by a committee of qualified assessors and was granted the Public Sector Management 
Quality Award 2014 in Category 3 (Customer and Stakeholder Focus).

The key factor contributing to the Department 
being granted the Public Sector Management  
Quality Award 2014 above lies in its dedication of 
most serious attention to service users’ feedbacks 
and varying demands voiced out through a variety 
of channels including focus-group meetings, 
satisfaction-level surveys and a Call Center (1570). 
All these feedbacks have never been neglected  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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สิ่งส�าคัญที่ท�าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับ 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด 3  
ด้านการมุ ่งเน้นผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกิดขึ้นจากความใส่ใจและการให้ความส�าคัญต่อ 
การรับฟังเสียงของผู ้รับบริการที่มีความต้องการ 
อย่างหลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น (Focus Group) การส�ารวจ 
ความพึงพอใจ หรือผ่านช่องทาง Call Center 1570  
และไม่ละเลยทีจ่ะน�ามาปรบัปรงุบรกิาร เพือ่ให้สนองตอบ 
ต่อความต้องการของผู ้รับบริการอย่างเหมาะสม 
โดยทนัท ีนอกจากนี ้ยงัได้สร้างเครอืข่ายกลุม่ผูร้บับรกิาร
ที่ได ้จ�าแนกไว ้อย่างชัดเจนเพื่อเชื่อมความผูกพัน  
สร้างสายสมัพนัธ์อันด ีน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์บรกิารภาครฐั 
แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงสิง่ต่างๆ เหล่านี้  
ล้วนสะท้อนไปถึงแนวโน้มความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้รับบริการที่อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยอีกประการหน่ึงที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา 
การให้บริการภาครัฐที่ดีแก่ผู้รับบริการ อาทิ บริการ  
จดทะเบียนธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point) บริการ
หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) และ
บริการแบบไร้กระดาษ (Paperless) ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ได้แก่ บรกิารรบังบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
( e - F i l i n g )  และบริ ก า รจดทะ เบี ยนนิ ติ บุ คคล 
ทางอินเทอร์เน็ต (e-Registration) คือ การบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา  

รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำาปี 2557
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซึ่ ง เป ็นการบริหารราชการรูปแบบใหม ่ที่มุ ่ ง เน ้น 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับบทบาท
ภาครัฐสมัยใหม่ที่เป็น “ผู้อ�านวยความสะดวก” ท�าให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็ว  
ในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยเหล่านี้
เป็นพลังส�าคัญในการขับเคล่ือนระบบราชการไทย 
ให้ทดัเทยีมกบันานาประเทศ 
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Ceremony for Presentation of the Public Sector Management Quality Award 2014,
Category 3: Customer and Stakeholder Focus

and have indeed been relied on in improving its services to meet the demand of service users promptly and 
appropriately. In effect, the Department has built up networks of clearly classified service users in the interest 
of maintaining good relationship and promoting participatory roles of service users in creating efficient public 
services. All this has revealed a constantly increasing level of satisfaction of public users of the Department’s 
services.

Another factor leading to the development of public services (including the Single Point service and 
e-Certificate service, which are currently in operation, and the paperless e-Filing service and e-Registration 
service, which will soon be operated) lies in integrated co-operation amongst allied agencies, in both public 
and private sectors, financial institutions and educational institutions. Such integration is a new form of public 
administration largely founded upon participation by all sectors, with the Government playing a modern role 
of a facilitator.  As a result, general members of the public as well as the business sectors are well benefited 
in terms of convenience and swiftness in obtaining public services. All these factors constitute a pivotal 
mechanism for bringing Thai bureaucracy towards efficiency comparable to that witnessed in developed 
countries.                   
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ขับเคลื่อนนวัตกรรมบร�การภาครัฐสู�ประชาชนทุกระดับ 
ทุกที่ ทุกเวลา ด�วยความรวดเร็ว และถูกต�อง 

สร�างความเข�มแข็งให� SMEs เช�่อมโยงเคร�อข�าย
กลุ�มธุรกิจ ยกระดับ e-Commerce ไทย

สร�างธุรกิจและองค�กรสีขาว 
บร�หารจัดการด�วยความโปร�งใส น�าเช�่อถือ

บร�การเช�งรุก บร�หารราชการแบบมีส�วนร�วม บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 

นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค�าป� 2558

ขับเคลื่อนนวัตกรรมบร�การภาครัฐ
สู�ประชาชนทุกระดับ ทุกที่ ทุกเวลา 
ด�วยความรวดเร็ว และถูกต�อง 01

02 03สร�างความเข�มแข็งให� SMEs 
เช�่อมโยงเคร�อข�ายกลุ�มธุรกิจ 
ยกระดับ e-Commerce ไทย

สร�างธุรกิจและองค�กรสีขาว 
บร�หารจัดการด�วยความโปร�งใส น�าเช�่อถือ

 • เตร�ยมความพร�อมให�บร�การจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส� e-Registration 
  ปรับกระบวนงานให�บร�การสำคัญด�านการจดทะเบียนสมาคมการค�า/หอการค�า 
  และการขออนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
 • พลิกโฉมบร�การรับงบการเง�นของไทย ด�วยระบบ e-Filing 
  สร�างมาตรฐานบัญช�ที่ใช�ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน พร�อมให�บร�การข�อมูล
  งบการเง�นแบบ Real Time 
 • นำลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกส�ขยายการให�บร�การหนังสือรับรองนิติบุคคล
  อิเล็กทรอนิกส� e-Certificate ครอบคลุมสำนักงานบร�การ 7 แห�ง
  ทั่วกรุงเทพ รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส� ระหว�างภาครัฐและเอกชน
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจระหว�างประเทศ โดยให�บร�การ
  หนังสือรับรองนิติบุคคลเป�นภาษาอังกฤษ 
 • ยกระดับฐานข�อมูลธุรกิจและงบการเง�นให�เป�นข�อมูลในการตัดสินใจ
  ของภาคธุรกิจ สร�างโอกาสทางการค�า และกำหนดนโยบาย
  ของหน�วยงานภาครัฐ

 • บ�มเพาะทักษะด�านการบร�หารจัดการและการตลาดอย�างมืออาช�พ 
  ต�อยอดการพัฒนาธุรกิจเข�าสู�ตลาดทุน โดยป��นเถ�าแก�น�อย SMEs ไทย
 • ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบร�การไทยทัดเทียมสากล 
  พร�อมรุกสู�ตลาดอาเซ�ยน
 • มุ�งเน�นการรวมกลุ�มธุรกิจในรูปแบบของสมาคมการค�าให�เป�นผู�นำ
  ในการขยายเคร�อข�ายทั้งในและระหว�างประเทศ
 • ยกระดับการมีส�วนร�วมของผู�ประกอบธุรกิจให�มีบทบาทนำ
  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ
  เป�น Facilitator นำร�องต�นแบบการพัฒนาธุรกิจรายพื้นที่ (Biz Club Thailand) 
 • สร�างการค�าออนไลน�ที่เป�นธรรม เร�งผลักดันธุรกิจ e-Commerce 
  เข�าสู�ระบบการจดทะเบียน ส�งเสร�มให�ธุรกิจใช� IT ในการบร�หารจัดการ
  และการตลาด  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจ�ทัล

 • นำมูลค�าการค�าภายในประเทศคืนสู�ระบบเศรษฐกิจไทย 
  โดยเพิ่มความเข�มงวดในการบังคับใช�กฎหมายเพื่อป�องปรามธุรกิจกลุ�มเสี่ยง 
  ควบคู�กับการสร�างสภาพแวดล�อมการประกอบธุรกิจไทย
  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 • เพิ่มศักยภาพการบังคับใช�กฎหมายให�เอื้อต�อการแข�งขันกับต�างประเทศ 
  ทันสมัย และสอดคล�องกับสถานการณ�ทางการค�า
 • ยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบว�ชาช�พ 
  เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�นักบัญช� และสำนักงานบัญช�ไทยพร�อมรองรับการเป�ดเสร�
  และการเคลื่อนย�ายบร�การด�านบัญช�ในประเทศอาเซ�ยน 
 • บร�หารจัดการองค�กรด�วยความโปร�งใสตามนโยบาย Zero Corruption 
  เพิ่มประสิทธ�ภาพการตรวจสอบภายในให�เข�มแข็ง 
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ขับเคลื่อนนวัตกรรมบร�การภาครัฐสู�ประชาชนทุกระดับ 
ทุกที่ ทุกเวลา ด�วยความรวดเร็ว และถูกต�อง 

สร�างความเข�มแข็งให� SMEs เช�่อมโยงเคร�อข�าย
กลุ�มธุรกิจ ยกระดับ e-Commerce ไทย

สร�างธุรกิจและองค�กรสีขาว 
บร�หารจัดการด�วยความโปร�งใส น�าเช�่อถือ

บร�การเช�งรุก บร�หารราชการแบบมีส�วนร�วม บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
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ด�วยความรวดเร็ว และถูกต�อง 01
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 • เตร�ยมความพร�อมให�บร�การจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส� e-Registration 
  ปรับกระบวนงานให�บร�การสำคัญด�านการจดทะเบียนสมาคมการค�า/หอการค�า 
  และการขออนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
 • พลิกโฉมบร�การรับงบการเง�นของไทย ด�วยระบบ e-Filing 
  สร�างมาตรฐานบัญช�ที่ใช�ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน พร�อมให�บร�การข�อมูล
  งบการเง�นแบบ Real Time 
 • นำลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกส�ขยายการให�บร�การหนังสือรับรองนิติบุคคล
  อิเล็กทรอนิกส� e-Certificate ครอบคลุมสำนักงานบร�การ 7 แห�ง
  ทั่วกรุงเทพ รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส� ระหว�างภาครัฐและเอกชน
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจระหว�างประเทศ โดยให�บร�การ
  หนังสือรับรองนิติบุคคลเป�นภาษาอังกฤษ 
 • ยกระดับฐานข�อมูลธุรกิจและงบการเง�นให�เป�นข�อมูลในการตัดสินใจ
  ของภาคธุรกิจ สร�างโอกาสทางการค�า และกำหนดนโยบาย
  ของหน�วยงานภาครัฐ

 • บ�มเพาะทักษะด�านการบร�หารจัดการและการตลาดอย�างมืออาช�พ 
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 • ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบร�การไทยทัดเทียมสากล 
  พร�อมรุกสู�ตลาดอาเซ�ยน
 • มุ�งเน�นการรวมกลุ�มธุรกิจในรูปแบบของสมาคมการค�าให�เป�นผู�นำ
  ในการขยายเคร�อข�ายทั้งในและระหว�างประเทศ
 • ยกระดับการมีส�วนร�วมของผู�ประกอบธุรกิจให�มีบทบาทนำ
  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ
  เป�น Facilitator นำร�องต�นแบบการพัฒนาธุรกิจรายพื้นที่ (Biz Club Thailand) 
 • สร�างการค�าออนไลน�ที่เป�นธรรม เร�งผลักดันธุรกิจ e-Commerce 
  เข�าสู�ระบบการจดทะเบียน ส�งเสร�มให�ธุรกิจใช� IT ในการบร�หารจัดการ
  และการตลาด  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจ�ทัล

 • นำมูลค�าการค�าภายในประเทศคืนสู�ระบบเศรษฐกิจไทย 
  โดยเพิ่มความเข�มงวดในการบังคับใช�กฎหมายเพื่อป�องปรามธุรกิจกลุ�มเสี่ยง 
  ควบคู�กับการสร�างสภาพแวดล�อมการประกอบธุรกิจไทย
  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 • เพิ่มศักยภาพการบังคับใช�กฎหมายให�เอื้อต�อการแข�งขันกับต�างประเทศ 
  ทันสมัย และสอดคล�องกับสถานการณ�ทางการค�า
 • ยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบว�ชาช�พ 
  เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�นักบัญช� และสำนักงานบัญช�ไทยพร�อมรองรับการเป�ดเสร�
  และการเคลื่อนย�ายบร�การด�านบัญช�ในประเทศอาเซ�ยน 
 • บร�หารจัดการองค�กรด�วยความโปร�งใสตามนโยบาย Zero Corruption 
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THE PUBLIC AT ALL LEVELS, EVERYWHERE, AT ALL TIMES AND WITH 
RAPIDITY AND ACCURACY

STRENGTHENING SMES; NETWORKING 
BUSINESSES AND PROMOTING THAI e-COMMERCE

CREATING CORPORATE GOVERNANCE FOR BUSINESSES 
AND AGENCIES, MANAGING ORGANISATION WITH 
TRANSPARENCY AND RELIABILITY

Proactive Services and Participatory Public Administration Based upon Good Governance

Policies of the Department
of Business Development, Financial Year 2015

PUTTING FORTH PUBLIC SERVICE INNOVATIONS 
CAPABLE OF SERVING THE PUBLIC AT ALL LEVELS, 
EVERYWHERE, AT ALL TIMES AND WITH RAPIDITY 
AND ACCURACY01

02 03STRENGTHENING SMES; NETWORKING 
BUSINESSES AND PROMOTING THAI e-COMMERCE

Creating Corporate Governance for Businesses 
and Agencies, Managing Organisation with 

Transparency and Reliability

 • Getting well prepared for operating the e-Registration service allowing registration 
  of juristic persons by an electronic means; revising work procedures in connection 
  with registration of trade associations, chambers of commerce and applications for 
  foreign business operation licences and certificates
 • Introducing a cutting-edge e-Filing service of Thailand for receiving financial 
  statements by an electronic means; formulating accounting standards (Taxonomy) 
  for uniform use amongst agencies; getting ready for serving information on 
  financial statements in a real-time mode
 • Using of electronic signatures in the e-Certificate service for issuance of 
  e-Certificates at 7 offices in Bangkok in facilitation of 
  electronic e-transactions in public and private sectors
 • Operating a service for issuance of certificates relating to juristic persons in English 
  in facilitation of international business transactions
 • Improving databases of business information and financial statements so as to
  be usable in decision-making of business sectors, trade opportunities creation 
  and policy setting of the public sector

 • Incubating professional managerial and marketing skills and developing businesses 
  towards capital market with a view to producing Smart SMEs of Thailand
 • Raising Thai businesses towards international quality standards in preparedness 
  for the ASEAN market
 • Dedicating particular attention to business integration in the form of 
  trade associations and enhancing networks of trade associations at both domestic 
  and international levels
 • Enhancing participatory roles of business operators in business development 
  with the State assuming a role as a facilitator; Establishing the Biz Club Thailand 
  as a model for business development in local areas
 • Creating fair online trade; accelerating registration of e-Commerce businesses; 
  promoting the use of IT in business administration and marketing, with a view to 
  driving digital economy

 • Bringing internal trade value into Thai economy through strict enforcement of law, 
  suppression of risky businesses  and creation of business environments along the 
  line of corporate governance
 • Enhancing potential of law enforcement to facilitate international trade competition, 
  achieve modernity and become well suited to trade situations
 • Raising standards and ethics in accounting professions to foster strengths of 
  Thai accountants and accounting firms in preparedness for trade liberalisation 
  and free movement of accounting services in ASEAN countries
 • Putting forth transparency in institutional administration under the “Zero Corruption” 
  policy; strengthening efficiency of internal audit
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  for uniform use amongst agencies; getting ready for serving information on 
  financial statements in a real-time mode
 • Using of electronic signatures in the e-Certificate service for issuance of 
  e-Certificates at 7 offices in Bangkok in facilitation of 
  electronic e-transactions in public and private sectors
 • Operating a service for issuance of certificates relating to juristic persons in English 
  in facilitation of international business transactions
 • Improving databases of business information and financial statements so as to
  be usable in decision-making of business sectors, trade opportunities creation 
  and policy setting of the public sector

 • Incubating professional managerial and marketing skills and developing businesses 
  towards capital market with a view to producing Smart SMEs of Thailand
 • Raising Thai businesses towards international quality standards in preparedness 
  for the ASEAN market
 • Dedicating particular attention to business integration in the form of 
  trade associations and enhancing networks of trade associations at both domestic 
  and international levels
 • Enhancing participatory roles of business operators in business development 
  with the State assuming a role as a facilitator; Establishing the Biz Club Thailand 
  as a model for business development in local areas
 • Creating fair online trade; accelerating registration of e-Commerce businesses; 
  promoting the use of IT in business administration and marketing, with a view to 
  driving digital economy

 • Bringing internal trade value into Thai economy through strict enforcement of law, 
  suppression of risky businesses  and creation of business environments along the 
  line of corporate governance
 • Enhancing potential of law enforcement to facilitate international trade competition, 
  achieve modernity and become well suited to trade situations
 • Raising standards and ethics in accounting professions to foster strengths of 
  Thai accountants and accounting firms in preparedness for trade liberalisation 
  and free movement of accounting services in ASEAN countries
 • Putting forth transparency in institutional administration under the “Zero Corruption” 
  policy; strengthening efficiency of internal audit

PUTTING FORTH PUBLIC SERVICE INNOVATIONS CAPABLE OF SERVING 
THE PUBLIC AT ALL LEVELS, EVERYWHERE, AT ALL TIMES AND WITH 
RAPIDITY AND ACCURACY

STRENGTHENING SMES; NETWORKING 
BUSINESSES AND PROMOTING THAI e-COMMERCE

CREATING CORPORATE GOVERNANCE FOR BUSINESSES 
AND AGENCIES, MANAGING ORGANISATION WITH 
TRANSPARENCY AND RELIABILITY

Proactive Services and Participatory Public Administration Based upon Good Governance

Policies of the Department
of Business Development, Financial Year 2015

PUTTING FORTH PUBLIC SERVICE INNOVATIONS 
CAPABLE OF SERVING THE PUBLIC AT ALL LEVELS, 
EVERYWHERE, AT ALL TIMES AND WITH RAPIDITY 
AND ACCURACY01

02 03STRENGTHENING SMES; NETWORKING 
BUSINESSES AND PROMOTING THAI e-COMMERCE

Creating Corporate Governance for Businesses 
and Agencies, Managing Organisation with 

Transparency and Reliability

 • Getting well prepared for operating the e-Registration service allowing registration 
  of juristic persons by an electronic means; revising work procedures in connection 
  with registration of trade associations, chambers of commerce and applications for 
  foreign business operation licences and certificates
 • Introducing a cutting-edge e-Filing service of Thailand for receiving financial 
  statements by an electronic means; formulating accounting standards (Taxonomy) 
  for uniform use amongst agencies; getting ready for serving information on 
  financial statements in a real-time mode
 • Using of electronic signatures in the e-Certificate service for issuance of 
  e-Certificates at 7 offices in Bangkok in facilitation of 
  electronic e-transactions in public and private sectors
 • Operating a service for issuance of certificates relating to juristic persons in English 
  in facilitation of international business transactions
 • Improving databases of business information and financial statements so as to
  be usable in decision-making of business sectors, trade opportunities creation 
  and policy setting of the public sector

 • Incubating professional managerial and marketing skills and developing businesses 
  towards capital market with a view to producing Smart SMEs of Thailand
 • Raising Thai businesses towards international quality standards in preparedness 
  for the ASEAN market
 • Dedicating particular attention to business integration in the form of 
  trade associations and enhancing networks of trade associations at both domestic 
  and international levels
 • Enhancing participatory roles of business operators in business development 
  with the State assuming a role as a facilitator; Establishing the Biz Club Thailand 
  as a model for business development in local areas
 • Creating fair online trade; accelerating registration of e-Commerce businesses; 
  promoting the use of IT in business administration and marketing, with a view to 
  driving digital economy

 • Bringing internal trade value into Thai economy through strict enforcement of law, 
  suppression of risky businesses  and creation of business environments along the 
  line of corporate governance
 • Enhancing potential of law enforcement to facilitate international trade competition, 
  achieve modernity and become well suited to trade situations
 • Raising standards and ethics in accounting professions to foster strengths of 
  Thai accountants and accounting firms in preparedness for trade liberalisation 
  and free movement of accounting services in ASEAN countries
 • Putting forth transparency in institutional administration under the “Zero Corruption” 
  policy; strengthening efficiency of internal audit
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

งบแสดงฐานะการเงิน / 

  (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ / Assets

 สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / Cash and cash equivalents   125,367,852.67  
  ลูกหนี้ระยะสั้น / Short-term receivables  177,472.88 
  วัสดุคงเหลือ / Inventories  5,291,759.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total Current Assets   130,837,084.86 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-Current Assets
  ลูกหนี้ระยะยาว / Long-term receivables   1,931,185.25 
  เงินลงทุนระยะยาว / Long-term Investment   10,000,000.00 
  อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) / Property, plants and equipment (Net)   222,624,349.79 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) / Intangible assets (Net)   49,940,455.52 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total Non-Current Assets  284,495,990.56 

รวมสินทรัพย์ / Total Assets  415,333,075.42

หนี้สิน / Liabilities

 หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities 
  เจ้าหนี้ระยะสั้น / Short-term accounts payable   7,866,463.74 
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น /   8,421,135.00 
  Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies  
  เงินรับฝากระยะสั้น / Short-term deposit payable   3,597,017.07 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities   8,619,238.82 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities  28,503,854.63 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities  
  เงินรับฝากระยะยาว / Long-term deposits  10,000,000.00 
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว /  995,984.19
  Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies    
   เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว / Long-term advance from the Treasury  4,420,000.00  
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น / Other non-current assets   1,931,185.25 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน / Total Non-Current Assets   17,347,169.44 

 รวมหนี้สิน / Total Liabilities   45,851,024.07 

สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets   369,482,051.35 

สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets  
  ทุน / Capital   121,938,384.32 
  รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม / Revunues over (below) accumulated expenses 247,543,667.03 

  รวมสินทรัพย์สุทธิ / Total Net Assets   369,482,051.35 

The Department of Business Development As of 30th September 2014

Financial Statement

  (Unit: Baht)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

งบแสดงผลการดำาเนินงาน / 

  (หน่วย:บาท)

The Department of Business Development As of 30th September 2014

Financial Statement Indicating Work Operation

  (Unit: Baht)
รายได ้ / Revenues

  รายได้จากงบประมาณ / Budget revenues  665,708,852.63 
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ / Revenues from supplies of goods and services  136,528,460.00 
  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค / Revenues from grants and donations 605,606.12 
  รายได้เงินนอกงบประมาณ / Non-budget revenues   13,400,000.00 

รวมรายได้ / Total Revenues   816,242,918.75 
  
ค่าใช้จ่าย / Expenses  

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel expenses   335,903,522.27 
  ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ / Gratuities and pensions   99,113,765.42 
  ค่าตอบแทน / Remuneration   100,663,950.00 
  ค่าใช้สอย / Overheads   170,325,601.13 
  ค่าวัสดุ / Office supplies   21,807,332.76 
  ค่าสาธารณูปโภค / Utilities expenses   25,489,387.05 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย / Depreciation and amortisation  81,125,742.12 
  ค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses  13,029.25 

รวมค่าใช้จ่าย / Total Expenses   834,442,330.00 

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ / Revenues higher (lower) than net expenses   (18,199,411.25)
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ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Work Operation in Compliance with The Official Information Act, B.E. 2540 (1997), Financial Year 2014

พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้เพือ่รองรบัสทิธขิองประชาชน
ทีจ่ะรบัรูข้้อมูลข่าวสารต่างๆ เกีย่วกบัการด�าเนนิการของรฐั โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วม 
ในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐเพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ อันจะท�าให้การด�าเนนิการของรฐัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมพฒันาธรุกจิ 
การค้าได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. การนำาข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน 
 -  สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน 
 -   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 -  กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่งต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 -  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด

  2.  การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -  ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
 -  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 -  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
 -  คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 -  ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา แต่มิได้น�ารายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก 

    ได้มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว 
 -  สัญญาสัมปทานหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�าบริการสาธารณะ (ปัจจุบันกรมยังไม่มีข้อมูล 

    ในลักษณะนี้) 
 -  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
 -  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด เช่น ประกาศประกวดราคา 

    และสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
 -  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการจัดท�าดรรชนีไว้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถค้นคว้าได้เอง ทั้งนี้ 
ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

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

  3.  สถติกิารให้บรกิารข้อมลูข่าวสารของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตลุาคม 
2556 – กันยายน 2557) มีผู้ใช้บริการรวมจ�านวนทั้งสิ้น 950,741 ราย โดยได้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 (1)  ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง 665,587 ราย
   (ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส�านักต่างๆ)
 (2)  ทางโทรศัพท์ 252,926 ราย
 (3)  ทางเว็บไซต์  31,627 ราย
 (4)  ทางอีเมล์  60 ราย
 (5)  อื่นๆ เช่น กระดานข่าวหรือติดต่อสอบถาม  541 ราย
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The Official Information Act, B.E. 2540 (1997) 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 2014, the Department of Business Development 
has undertaken activities in compliance with the law on official information, as follows.

1. Publication of Official Information in the Government Gazette. The Department has caused to be published 
in the Government Gazette official information as required by section 7 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), 
namely:

 - the Department’s structures and operational organisation;
 - a summary of the Department’s important powers and duties;
 - the Department’s contacting address at which requests may be made for information and advice;
 - the Department’s laws, bye-laws, rules, regulations, notifications and orders; and
 - other information determined by the Official Information Board.

2. Making Available Official Information for Public Inspection. The Department has made available, for public 
inspection, official information as required by section 9 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), namely: 

 -  results of considerations or decisions having direct effects on private individuals;
 - policies or interpretations not required to be published in the Government Gazette;
 - work plans, projects and an annual expenditure estimate;
 - manuals or orders relating to work procedures of State officials which affect rights and duties of private  

    individuals;
 - information not published in the Government Gazette but sufficiently disseminated and referred to in the  

    Government Gazette;
 - concession contracts, or joint venture agreements with private individuals for the provision of public  

    services (notably, to date, the Department has had no such information);
 - resolutions of the Council of Ministers or of such Boards, Tribunals, Commissions or Committees as  

    established by law or by a resolution of the Council of Ministers;
 - such other information as determined by the Official Information Board such as invitations for bids and  

    tenders signed by Head of the Government agency; and
 - results of procurement proceedings of each month.

All such information has been well arranged with indexes for ease of public understanding and consultation at 
   • the Department of Business Development’s Official Information Centre, situated on Floor 11 of the Department’s  
    building, Tel. 0 2547 5046 (during working days and office hours); and

 • the Department of Business Development’s website (www.dbd.go.th) under the menu “Information Centre”. 
 
3. Statistics of Public Use of the Department of Business Development’s Official Information Services.  

During the Financial Year 2014 (October 2013 − September 2014), the Department of Business Development’s official 
information services were approached by 950,741 users, through the following channels:

 (1)  Walk-in Requests: 665,587  users
   (at the Official Information Centre or other offices of the Department)
 (2) Requests via Telephone: 252,926  users
 (3) Website Consultation: 31,627  users
 (4) Requests via e-mail: 60 users
 (5)  Other channels such as bulletin boards and enquiry points:  541 users

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
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 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารธนาลงกรณ	์ทาวเวอร์	ชั้น	14	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางบำาหร	ุ
 เขต 1 (ปิ่นเกล�้)	 เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
	 	 โทร.	0	2446	8160,	65	โทรสาร	0	2446	8191

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

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

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

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

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

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2528 7600 Call Center 1570 www.dbd.go.th
44/100 Nonthaburi 1 Road, Tambon Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Tel: 0 2528 7600 Call Center 1570 
Website: www.dbd.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  Department of Business Development

 Business Development Office in 76 Provinces  4 Branches of Business Development Office	(Maesod,	Hua	Hin,	Pattaya	City	and	Koh	Samui)

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

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

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

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

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

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

สถานที่ติดต่อ
Contacting Addresses

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development



 

คณะทำ�ง�น
Annual Report Team

แปลโดย ดร. พินัย ณ นคร

Translated by Dr. Pinai Na Nakorn
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