
รางวัลบริการท่ีเป็นเลิศ
¨าก ก.¾.ร.

µŒนÊาย
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๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม

๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน

๗.  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ที่ถูกตอง

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ

๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส 

มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชน

ของตนเอง

คานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของ 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี



µŒนÊายปลายทาง¸Øรกิ¨ ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ กระทรวงพา³ิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

ÊÒÃºÑÞ

05

04

06

10

12

18

20

22

24

26

»ÃÐÇÑµÔÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�
(¹Ò§ÍÀÔÃ´Õ µÑ¹µÃÒÀÃ³�)

4 ·ÈÇÃÃÉá¿Ã¹äªÊ�ä·Â

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¤ŒÒ§ÒªŒÒ§

Get Together 2014

e-Accountante-Accountante-Accountant

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

»ÃÐÇÑµÔÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�
(¾ÅàÍ¡ ©ÑµÃªÑÂ ÊÒÃÔ¡ÑÅÂÐ)

ÃÒ§ÇÑÅºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹àÅÔÈ

14
¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ¸ØÃ¡Ô¨´Õà´‹¹

HAND IN HAND

ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒ´Õà´‹¹

16
e-Commerce Day 2014

08
¹âÂºÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2558 



04
µŒนÊายปลายทาง¸Øรกิ¨   ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ กระทรวงพา³ิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ประวตัรัิฐมนตรีว่าการกระทรวงพา³ิชย์
(พลเอก ©ัตรชยั สาริกลัยะ) 

ชื่อ-สกุล :   พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	
	 	 	 	 	 (นามสกุล	อ่านว่า	สา-ริ-กัน-ยะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 5	สิงหาคม	2498
	
การศึกษา	 	
	 •	 ปริญญาตรี		 :	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต
	 •	 ปริญญาโท		 :	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
	 •	 ปริญญาบัตร	:	 วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	50

ประวัติรับราชการ	 	
	 •	 เจ้ากรมการเงินทหารบก
	 •	 รองปลัดบัญชีทหารบก
	 •	 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง
	 •	 รองเสนาธิการทหารบก
	 •	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ต�าแหน่งอื่น	
	 •	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 	 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ชื่อ-สกุล :   
	 	 	 	 	 (นามสกุล	อ่านว่า	สา-ริ-กัน-ยะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด :

การศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี		 :	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต
	 •	 ปริญญาโท		 :	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
	 •	 ปริญญาบัตร	:	 วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	50

ประวัติรับราชการ
	 •	 เจ้ากรมการเงินทหารบก
	 •	 รองปลัดบัญชีทหารบก
	 •	 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง
	 •	 รองเสนาธิการทหารบก
	 •	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ต�าแหน่งอื่น
	 •	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 	 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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ประวตัรัิฐมนตรีว่าการกระทรวงพา³ิชย์
(พลเอก ©ัตรชยั สาริกัลยะ) 

ประวตัรัิฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพา³ิชย์
(นางอภิรด ีตนัตราภร³์)

ชื่อ-สกุล  :	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด :		9	สิงหาคม	2492

การศึกษา
	 •	 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 Master	Degree	in	International	Trade,	
	 	 Syracuse	University,	U.S.A.

การท�างาน
	 •	 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก	
	 	 ณ	นครเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
	 •	 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
	 •	 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
	 •	 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
	 •	 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
	 •	 ประธานบริหาร	สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะกรรมการ / ผู้แทนในการประชุม
	 •	 ประธานคณะกรรมการเกษตร	องค์การการค้าโลก
	 •	 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
	 •	 หัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ	

ชื่อ-สกุล  :
วัน/เดือน/ปีเกิด :

การศึกษา
	 •	 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 Master	Degree	in	International	Trade,	
	 	 Syracuse	University,	U.S.A.

การท�างาน
	 •	 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก	
	 	 ณ	นครเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
	 •	 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
	 •	 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
	 •	 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
	 •	 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
	 •	 ประธานบริหาร	สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะกรรมการ / ผู้แทนในการประชุม
	 •	 ประธานคณะกรรมการเกษตร	องค์การการค้าโลก
	 •	 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
	 •	 หัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ	
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

รางวลับริการทีเ่ป็นเลศิ 

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับ “รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)” และ 
“รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” 
ประจ�าปี 2557 จากรองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครืองาม) 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนา
งานให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยในทุกปี	 ส�านักงาน	
ก.พ.ร.ได้จัดให้มีการมอบ	 “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
(Thailand Public Service Awards)” เพื่อมอบให้แก่
หน่วยงานราชการที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการให้เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง	 และ	 “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)”	 เป็นรางวัลท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรท่ีมี
ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน	ซึ่งในปี	2557	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สามารถคว้า
ได้ทั้ง	2	รางวัล	คือ
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 1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 (Thailand	 Public	
Service	Awards)	ประเภท	การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	
โดยผลงานที่ได้รับรางวัล	 คือ	 การพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ธุรกิจ	(Business	Data	Warehouse)	เพื่อให้บริการออนไลน์
ข้อมลูธรุกจิผ่านเวบ็ไซต์กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	 (www.dbd.go.th)	
ผู ้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล	
ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน	 ข้อมูลการลงทุน
ของคนต่างชาติ	 การค ้นหาคู ่ค ้าและโอกาสทางธุรกิจ	
การจัดอันดับธุรกิจ	(Ranking)	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ	
ทีเ่หมาะสม	ต่อยอดธรุกจิ	สร้างเครอืข่าย	และขยายการลงทุน

	 2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	
ในหมวด	 3	 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ	 ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย	 ซ่ึงมีความโดดเด่นในการให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น	 และความต้องการท่ี
หลากหลาย	รวมถึงมีการสร้างความผูกพัน	ความสัมพันธ์อันดี	
และการวัดความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้	
ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ	 เพื่อน�ามาปรับปรุงบริการได้อย่าง	
ต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพ
	 ส�าหรับรางวัลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับในปีนี้	 ถือ
เป็นรางวลัแห่งความภาคภมูใิจของบคุลากรทีมุ่ง่มัน่พฒันางาน
บริการให้มีประสิทธิภาพ	 และจะพัฒนาต่อไปอย่างไมห่ยุดยัง้	
เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ	
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

นโยบายการด�าเนินงานปี 2558

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณชิย์ (นางอภิรด ี ตนัตราภรณ์) มอบนโยบายการด�าเนนิงานปี 2558 ให้กรมพฒันาธุรกจิการค้า ดงันี้

	 1.ด้านบริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ
	 	 1.1	การให้บรกิารจดทะเบียนธรุกจิ	ต้องมีความถกูต้อง	
ชัดเจน	 รวดเร็ว	 เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้หลักการเป็นผู้ให้บริการ	
ที่ดี	 พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการปรับปรุงการ
ให้บริการ	 หรือข้อมูลธุรกิจให้มีความทันสมัย	 มีมาตรการ
ควบคุมที่ดี	เหมาะสม	ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
	 	 1.2	 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติ
งานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างเสมอภาค	มคีณุภาพ	รวดเรว็	ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน	
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ	 ตอบสนองได้ทุกเรื่องของ
ประชาชนทั่วประเทศ	ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี
การรับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจท่ัวประเทศจึงขอให้พิจารณา
แนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล	 หรือการท�างานที่ปฏิบัติ	
อยู่แล้ว	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม
 2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
	 	 2.1	 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	 ต้องมีแผนการพัฒนา
และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโดยแบ่งกลุ ่มเครือข่าย	
การพัฒนาเป็นคลัสเตอร์	 ก�าหนดเป้าหมายและระยะเวลา
แล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจน

	 	 2.2	 การส ่ง เสริมพัฒนาขีดความสามารถของ	
ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 ให ้มีความเข ้มแข็ง	 แข ่งขันได	้	
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่	 AEC	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค
	 แบ่งผู้ประกอบการเป็นคลัสเตอร์ตามความเหมาะสม		
จัดท�าโครงการน�าร่องเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการต้นแบบให้มี
ประสิทธิภาพ	 หารือการด�าเนินงานร่วมกับผู ้แทนจาก	
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 หรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ		
โดยก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นภายใน	2	–	3	เดือน	เพื่อให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ทันที
	 	 2.3	Biz	Club	เป็นแนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่
ดีมาก	 ขอให้ก�าหนดเป้าหมายที่จะด�าเนินการในปี	 2558	
	ให้ชัดเจน	และโดยเร็ว	
	 	 2.4	 การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ	 ต้องมีความ
เข ้าใจสถานการณ์ทางการค้าโลกเพื่อคัดเลือกคู ่ค ้าที่มี
ศักยภาพ	 และมีการกระจายความเสี่ยงไปสู่ตลาดการค้าใหม่	
โดยให้ก�าหนดเป้าหมายและจัดกลุ่มธุรกิจให้ชัดเจน
	 	 2.5	 การขับเคลื่อนการส่งออกและการพัฒนาการค้า
ชายแดน	ถือเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	ซึ่งควรสร้างกลไก
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ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการด้าน e-Commerce ที่จะประสงค์จะเผยแพร่
ธุรกิจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.dbdmart.com โดยกรม สงวน
สิทธิ์ในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนน�าขึ้นเผยแพร่

ในการท�างานระหว่างภาครัฐ	และภาคเอกชน	โดยรัฐบาลเร่ง
ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ใน	5	จังหวัด	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	
จังหวัดตาก,	 อ�าเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว,	 อ�าเภอ
คลองใหญ่	จังหวัดตราด,	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	และ	
อ�าเภอสะเดา	 จังหวัดสงขลา	 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	
โดยเร็ว	 ซึ่งควรมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมการค้าต่างประเทศ	กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ	 และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
เพื่อให้เกิด	Impact	ในการท�างาน
	 	 2.6	 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นเร่ือง
ทีด่แีละต้องด�าเนินการให้มคีวามชัดเจน	และควรมกีารบรูณาการ
การท�างานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และ	
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 เพ่ือร่วมกันพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เข้มแข็ง
	 	 2.7	 ระบบโลจิสติกส์เป็นต้นทุนของการประกอบ
ธุรกิจที่มีความส�าคัญมาก	 ควรมีการท�าแผนร่วมกันกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง	โดยจัดท�าเป็นแผนระยะยาว	ซึ่งจะสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่ 	 2	 กลุ ่มยุทธศาสตร์วางรากฐาน
เศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคตการพัฒนาผู้ประกอบ
การไทยให้มีแบรนด์เป็นของตนเอง	 และน�าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง	 ซึ่งในปัจจุบันมีผู ้ประกอบการหลายรายท่ีมีขีดความ
สามารถและผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับแต่ยังต้องอาศัย
แบรนด์ผู้อื่น
 3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
	 	 3.1	 การสร้างธรรมาภิบาล	 และมีความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs	 เช่น	 การเสียภาษี	 การ
ท�าให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎกติกา	 และการรักษา

มาตรฐานของสินค้าและบริการ	 ควรก�าหนดเป้าหมายให้
ชัดเจนว่าจะสร้างธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบการได้อย่างไร
	 	 3.2	 การสร้างนักบัญชีรุ ่นใหม่	 ควรพิจารณาความ
พร้อมของบุคลากรด้านบัญชี	 ให้ความส�าคัญกับมาตรฐาน
การด�าเนินงาน	 โดยอาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 หรือ
ก�าหนดบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้สนับสนุน
	 	 3.3	 การปรับปรุงกฎหมายเป็นเรื่องส�าคัญ	 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่ 	 2	 กลุ ่มยุทธศาสตร์วางรากฐาน
เศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต	 โดยต้องพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและควรก�าหนดแผนงานให้
ชัดเจน
 4.เรื่องอื่นๆ 
	 	 4.1	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ต้องเป็นหน่วยงานเชิงรุก	
ข้าราชการทุกคนต้องให้บริการที่ดี	 บริการอย่างเต็มหัวใจ	
เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข	 และมีการเช่ือมโยงการท�างาน
ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในทันที
	 	 4.2	 การเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ขอให้
พิจารณาอย่างรอบคอบ
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HAND IN HAND...ปฏิรูปการต่อสู้
เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน

	 ในโอกาสเดียวกัน	กระทรวงพาณิชย์	น�าโดยนางสาว
ชุติมา	 บุณยประภัศร	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ได้น�าคณะ	
ผู ้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจากทุกหน่วยงาน	
ในสงักัด	เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์	ร่วมกับนายกรฐัมนตรด้ีวย	
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในการปราบปรามและต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่ของ
ประเทศอย่างจริงจัง	 ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 เพ่ือให้สังคมและ
เศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน	

	 ค�ากล ่าวของ	 พลเอก	 ประยุทธ ์ 	 จันทร ์ โอชา	
นายกรฐัมนตร	ีในงานวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่	HAND	IN	HAND...	
ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน	ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	
แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2557

	 “ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจากน้ีไป จะให้ความส�าคัญ
อย่างยิง่ในการแก้ไขปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่ ซึง่เป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ใน
สงัคมของเรามาตลอด นบัวนัจะรนุแรงมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้เกดิ
ปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายทางการเมือง 
ความแตกแยกของคนในชาต ิความเหลือ่มล�า้ในสงัคม ประเทศ
ต้องสูญเสียในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความเชื่อ
มัน่จากสายตาของชาวต่างชาต ิและองค์กรต่างชาตต่ิางๆ ท�าให้
ปิดก้ันโอกาสการลงทุนใหม่ๆ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
ขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ ตลอดจน
ท�าให้ทรพัยากรของประเทศสญูเปล่า หรอืไปตกกบักลุ่มบคุคล
คนใดบคุคลหนึง่ ทัง้ๆ ทีท่รพัยากรนัน้ควรจะเป็นส่วนรวมของ
คนไทยทั้งชาติ
 การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นประเด็นแรก
ของการปฏิรปูประเทศไทย ท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ให้เป็นผลรูปธรรม หากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การพัฒนาประเทศ ต่อความเป็นอยู่ของสังคม อีกทั้งเป็นการ
สร้างค่านิยมที่ผิดๆ ให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของ
ชาติ ล�าพังรัฐบาลอย่างเดียวน้ันคงไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ทุจริตคอร์รัปช่ันได้ท้ังหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วน และประชาชนทั่วไป การท�าหน้าที่ต้านคอร์รัปชั่น
ไม่ใช่ทีใ่ครจะเลอืกท�า แต่ถอืเป็นหน้าทีท่ีต้่องท�าเพือ่ให้สิง่ท่ีไม่ดี
พ้นไปจากบ้านเมอืงไทย วนันีเ้ราต้องสร้างระบบให้เขม็แขง็เพือ่
ต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ันให้ได้โดยเรว็ ระบบราชการ ข้าราชการ
ทุกคนจะต้องน�าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น�าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏบิตังิาน เพือ่ให้เป็นรากฐานทีดี่ต่อ
การท�างานทุกระดับ ขั้นตอนการด�าเนินการทุกขั้นตอนต้องมี
ความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”
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สมาคมการค้าดีเด่น 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
ประจ�าปี 2557” เพือ่ส่งเสรมิการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทยในการเป็นศนูย์กลางการพฒันาภาคธุรกจิไทย 
และยกย่องเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่ได้ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ และสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ สมาชิก 
ของสมาคม สังคม และประเทศชาติส่วนรวม 

	 การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557		
ได้รับเกียรติจาก	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	 เทวกุล	 รองนายก
รัฐมนตรี	 เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการ
ประกวด	 เมื่อวันอังคารท่ี	 26	 สิงหาคม	 2557	ณ	 โรงแรม	
เซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัเวิลด์	โดยใช้เกณฑ์การประเมนิ
ตามหลัก	 Balanced	 Score	 Card	 4	 มิติ	 ได้แก่	 มิติท่ี	 1		
ผลส�าเร็จตามพันธกิจ	 มิติที่	 2	 ความสามารถในการบริหาร
จดัการ	มติทิี	่3	คณุภาพการให้บรกิาร	มติทิี	่4	การพฒันาองค์กร	
ซ่ึงแบ่งกลุ่มการประกวดตามระยะเวลาการจดัตัง้สมาคมการค้า	
3	กลุ่ม	คือ	
	 1.	กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่	1-5	ปี	
	 2.	กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า	5	-15	ปี	
	 3.	กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า	15	ปีขึ้นไป	
รางวัลเชิดชูเกียรติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
รางวัลส�าหรับสมาคมการค้า ประกอบด้วย 
 รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม	 เป็นรางวัลสูงสุด
ส�าหรับสมาคมการค้าท่ีมีความเป็นเลิศในทุกด้าน	 รางวัล
สมาคมการค้าดเีด่นรายมติ	ิส�าหรบัสมาคมการค้าท่ีมคีวามโดด
เด่นในแต่ละด้าน	

 รางวัลส�าหรับผู้บริหารสมาคมการค้า	ประกอบด้วย	
 รางวลัผูบ้รหิารสมาคมการค้าดเีด่น	ส�าหรบัผู้บรหิาร
สมาคมการค้าทีม่ทีีม่คีวามมุง่มัน่	ทุม่เท	และเสยีสละท�างานให้
แก่สมาคม	เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
 รางวลัผูบ้ริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ทีเ่ข้ามามีส่วน
ร่วมและผลกัดันการด�าเนนิงานของสมาคมการค้าอย่างแขง็ขนั	
(ปี	2557	ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)	
	 กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	ได้รับความร่วมมือจากหน่วย
งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็น	 คณะกรรมการตัดสิน
รางวลั	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุ	ิผูแ้ทนจากกรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า	 ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 โดยผลการประกวดมีสมาคม
การค้าได้รับรางวัลทั้ง	3	กลุ่มจาก	16	สมาคม	รวม	17	รางวัล	
และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น	3	รางวัล	ดังนี้		
 กลุม่ที ่1 : สมาคมการค้าท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ตัง้แต่ 1-5 ปี 
	 รางวลัสมาคมการค้ายอดเยีย่ม	ได้แก่	สมาคมส่งเสรมิ
การค้าอาเซียน	
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	 รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ มิติที่ 1 ผลส�าเร็จ
ตามพันธกิจ	(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)	มิติที่ 2 ความสามารถในการ
บรหิารจดัการ	ได้แก่	สมาคมไทยรบัสร้างบ้าน	มติทิี ่3 คณุภาพ
การให้บริการ	(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)	มิติที่ 4	การพัฒนาองค์กร	
ได้แก่	สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย
	 รางวัลผูบ้รหิารสมาคมการค้าดเีด่น ได้แก่	นายสทิธพิร	
สุวรรณสุต	นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
 กลุม่ที ่2 : สมาคมการค้าทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เกินกว่า 
5 - 15 ปี 
	 รางวลัสมาคมการค้ายอดเยีย่ม	ได้แก่	สมาคมตวัแทน
ออกของรับอนุญาตไทย	
	 รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ	มิติที่ 1	ผลส�าเร็จ
ตามพันธกิจ	 ได้แก่	 สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ	
และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน	มิติที่ 2	 ความสามารถในการ
บรหิารจัดการ	ได้แก่	สมาคมขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส์ไทย	มติทิี ่3 
คณุภาพการให้บริการ	ได้แก่	สมาคมธรุกจิคลงัสนิค้า	ไซโลและ
ห้องเย็น	มติิท่ี 4 การพฒันาองค์กร	ได้แก่	สมาคมอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย	

	 รางวลัผูบ้ริหารสมาคมการค้าดีเด่น	ได้แก่	นายวสิาร	
ฉันท์เศรษฐ์	นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 กลุ่มที ่3 :	สมาคมการค้าทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เกนิกว่า 
15 ปีขึ้นไป 
	 รางวลัสมาคมการค้ายอดเย่ียม	ได้แก่	สมาคมแป้งมนั
ส�าปะหลังไทย	
	 รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ	มิติที่ 1	ผลส�าเร็จ
ตามพันธกิจ	ได้แก่	สมาคมประกันชีวิตไทย	สมาคมอาคารชุด
ไทย	 และสมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย	มิติที่ 2 
ความสามารถในการบริหารจัดการ	ได้แก่	สมาคมการขายตรง
ไทย	 และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร มิติที่ 3	 คุณภาพการให้
บรกิาร	ได้แก่	สมาคมธรุกจิไม้	มติทิี ่4	การพฒันาองค์กร	ได้แก่	
สมาคมประกันชีวิตไทย	
 รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ได้แก่	คุณหญิง
ณัฐิกา	วัธนเวคิน	อังอุบลกุล	นายกกิตติมศักดิ์	 สมาคมผู้ผลิต
น�้าตาลและชีวพลังงานไทย	
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ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดโครงการ “ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�าปี 2556” เพื่อปลูกจิตส�านึกให้ 
ผูป้ระกอบธรุกิจเหน็ความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย บนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์ โปร่งใส มคีวาม
รบัผดิชอบ และส่งเสรมิธรุกจิทีม่ธีรรมาภบิาลให้ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบให้กับธรุกิจ อกีทัง้การได้รับรางวลัจะเป็นการ
สร้างความน่าเชือ่ถือ และได้รับความไว้วางใจให้กับภาคธรุกิจ สามารถแข่งขันกับธรุกิจอืน่ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

	 โครงการประกวดธรรมาภบิาลธรุกิจดเีด่น	ได้ด�าเนนิการ
มาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2554	-	ปัจจุบัน	โดยในปี	2556	นี้					
ได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจประเภทห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดเข้าร่วม
โครงการและขยายการด�าเนินโครงการไปสู่ระดับจังหวัดมาก
ข้ึน	ซึง่ธรุกจิทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการต้องมคีณุสมบตัเิบือ้งต้น คอื	
เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/บริษัทจ�ากัด ที่ด�าเนินกิจการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี	และ	ต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธรุกจิ
การค้าต่อเนือ่งทุกปี	 เกณฑ์ทีใ่ช้ประเมนิธรุกิจทีม่ธีรรมาภบิาล	 6	
หลัก	ได้แก่	หลักนิติธรรม	ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ	 เช่น	 ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติ
กองทุนประกันสังคม	และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน	
หลักคุณธรรม	 ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต							
หลักความโปร่งใส	ต้องมีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	เปิด
เผยและสามารถตรวจสอบได้	หลักการมีส่วนร่วม	 ต้องเปิด
โอกาสให้ลูกค้า	ผู้ถอืหุน้และพนกังานมส่ีวนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็	หลกัความรบัผดิชอบ	ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม	

ชุมชน	 และส่ิงแวดล้อม	หลักความคุ้มค่า	 ต้องมีการบริหาร
จดัการและใช้ทรัพยากรให้มปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ	
	 ขั้นตอนการพิจารณา	มี	3	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นตอนที่ 1 
ผู้สมัครประเมินตนเองจากใบสมัคร	ขั้นตอนที่ 2 คณะท�างาน
ตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น	 (ประกอบด้วย	
หอการค้าจงัหวัด	ส�านกัสรรพากรพืน้ที	่สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั	
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัด	 พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด	
พิจารณาและตัดสินธุรกิจที่มีคะแนนรวมสูงสุดของจังหวัด		
ให้ได้รบัใบประกาศเกียรติคณุธรรมาภบิาลธรุกจิดีเด่น		จงัหวัด
ละ	2	รางวัล	ประกอบด้วย	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	1	รางวัล	และ	
บริษัทจ�ากัด	1	รางวัล	ขั้นตอนที่ 3	คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกจิดีเด่น	ประจ�าปี	 2556	 (ประกอบด้วย		
ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กรมสรรพากร	 ส�านักงาน
ประกันสังคม	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 และผู้ทรงคุณวุฒิ)	 พิจารณาและตัดสินผู้ได้รับ
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ	 เพ่ือรับโล่
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เกียรติคุณประจ�าปี	 2556	 จ�านวน	 8	 รางวัล	 ประกอบด้วย				
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	4	รางวัล	และ	บริษัทจ�ากัด	4	รางวัล	โดย
แบ่งรางวลัตามประเภทของทนุจดทะเบยีน	มธีรุกจิสนใจสมคัร
เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 302 ราย จากทั่วประเทศ	แบ่งเป็น	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	จ�านวน	119	ราย	บรษิทัจ�ากดั	จ�านวน	183	ราย
	 ผลการพิจารณาตัดสิน	แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ	
 ระดับจังหวัด	 มีธุรกิจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ	
ธรรมาภิบาลธุรกิจดเีด่น	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	118	ราย	จาก	
67	จังหวัด	ประกอบด้วย	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	จ�านวน	42	ราย	
และบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	76	ราย
	 ระดับประเทศ	มธีรุกจิทีไ่ด้รบัโล่เกยีรตคิณุธรรมาภบิาล
ธรุกจิดเีด่น	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	8	รางวลั	แบ่งตามประเภท
ของทุนจดทะเบียน	ดังนี้
 ประเภท 1 ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท 
	 1)	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ก�าแพงเพชร	 อินดัสเตรียล	
เซอร์วิส	จังหวัดก�าแพงเพชร
	 2)	บรษิทั	พะเยาสยามอเีลคโทรนคิ	จ�ากดั	จงัหวดัพะเยา
	 ประเภท 2 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง      
5 ล้านบาท 
	 1)	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ	 อุดรธาน	ี
จังหวัดอุดรธานี
	 2)	บริษัท	ฮอนด้าอ�านวยชัย	จ�ากัด	จังหวัดชัยนาท
	 ประเภท 3 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง     
10 ล้านบาท 
	 1)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โตโยต้าเพชรบรุ	ีผูจ้�าหน่ายโตโยต้า	
จังหวัดเพชรบุรี
	 2)	บรษิทัจ�ากัด	สยามยนต์เทรกเตอร์	จ�ากดั	จงัหวดัลพบรุี
 ประเภท 4 ทนุจดทะเบยีน ตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป	
	 1)	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	ชยัรุง่เรอืงยนต์	333	จงัหวดัศรสีะเกษ
	 2)	บรษิทั	ศรีพงษ์กรุป๊	มาร์เก็ตติง้	จ�ากดั	จงัหวัดอตุรดิตถ์

	 โดยได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันที	่					
8	กันยายน	2557	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า	โดยมี
นางสาวผ่องพรรณ	เจยีรวิริยะพนัธ์	อธิบดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า	
เป็นประธาน

ปี
มีผู้ได้รับรางวัลท้ังส้ิน จังหวัด

จ�านวน	(ราย) ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
(ราย)

บรษัิทจ�ากดั
(ราย)

2554 9 - 9 6

2555 112 - 112 59

2556 118 42 76 67

รวมท้ังส้ิน 239 42 197 73

	 สรปุผลการด�าเนนิโครงการประกวดธรรมาภบิาลธรุกิจ
ดีเด่น	ตั้งแต่	ปี	2554	–	ปัจจุบัน	มีผู้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่นจากทั่วประเทศ	ดังนี้
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e-Commerce Day 2014 
Business trends and Global Trust Innovation for e-Commerce 

 กรมพฒันาธรุกจิการค้า จดังาน e-Commerce Day 2014 เพื่อแสดงศักยภาพธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
e-Commerce ของไทยให้มีความเข้มแข็งภายใต้แนวคิด Business trends and Global Trust Innovation for 
e-Commerce สะท้อนถึงแนวโน้มการค้าโลกในอนาคตที่จะพึ่งพิงช่องทางออนไลน์ในการประกอบธุรกิจมากข้ึน  
ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ใช้ช่องทางออนไลน์ขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการ เป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจไทยในภาพรวม 
ให้มขีดีความสามารถในการแข่งขนัเทยีบเคยีงระดับสากล
	 งาน	e-Commerce	Day	2014	จัดขึ้นระหว่างวันที่	
25-26	 สิงหาคม	 2557	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
ชั้น	6	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	และ	บริเวณลานอเนกประสงค์	
ชัน้	3	กระทรวงพาณชิย์	โดยได้รบัเกยีรตจิากอธบิดีกรมพฒันา
ธรุกจิการค้า	(นางสาวผ่องพรรณ	เจยีรวริยิะพนัธ์)	เป็นประธาน
เปิดงานฯ	และ	DR.	AMIRUDIN	ABDUL	WAHAB	ประธาน	
องค์กรความร่วมมือด้านการสร้างความน่าเชื่อถือในการท�า
พาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์โลก	หรอื	World	Trustmark	Alliance	
(WTA)		เข้าร่วมในพิธีฯ
	 ในโอกาสเดียวกันนี้	 WTA	 ได้เลือกประเทศไทยเป็น	
สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 The	WTA	 Task	 Force	
Meeting	 2014	 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่	 WTA	
เลือกเป็นสถานทีจ่ดัการประชมุฯ	โดยมปีระเทศสมาชกิเข้าร่วม
การประชุมฯ	ได้แก่	ญีปุ่่น	ไต้หวนั	มาเลเซีย	เวยีดนาม	และไทย
	 กิจกรรมภายในงาน	 e-Commerce	 Day	 2014	
ประกอบด้วย
 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 
 *ปาฐกถาพิเศษ “Business trends and Global-

Trust Innovation for e-Commerce” โดย	DR.AMIRUDIN	
ABDUL	WAHAB	ประธาน	WTA
	 *ธรุกิจออนไลน์ อนาคตคณุ อนาคตประเทศไทย  โดย	
คุณภาวุธ	พงษ์วิทยภานุ	นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย
	 * อนาคตธุรกิจออนไลน์ สร้างได้ด้วยตัวคุณ Any-
where/AnyTime โดย	คุณสรรเสริญ	สมัยสุต	หัวหน้าคณะผู้
บริหารด้านการพาณชิย์	 บรษิทั	 ทร	ู ดจิติอล	 คอนเท้นท์แอนด์	
มเีดยี	จ�ากดั	(มหาชน)
 * Power of Branding แบรนด์นั้น...ส�าคัญไฉน โดย	
ดร.สรณ์	จงศรีจันทร์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง	Brand	
 * การบริหารธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ โดย		
คณุณฐัเศษ	ศรินินัท์ธนานนท์	เจ้าของธรุกิจ	BentoWeb.com
 * Export e-Commerce for Thai SMEs โดย		
คุณเอกชัย	รุกขจันทรกุล	Head	of	Southeast	Asia	Cross	
Border	Trade	eBay	Marketing	Thailand
 * การตลาดผ่านมือถือ Digital Catalog ลดต้นทุน+ 
เพิ่มยอดขาย ง่ายนิดเดียว โดยคุณอุกฤษฎ์	 วิศิษฐ์กิจการ		
Managing	Director	Apptividia	Co.,Ltd.
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	 บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ 
	 *การให้บริการ MOC Single Services บูรณาการ
งานให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
 *e-Strategy Center ให้ค�าปรกึษาด้าน e-Commerce 
เช่น	การท�าเว็บไซต์	การถ่ายภาพ	การตลาด	การจัดการภาษี
และบัญชี
 *การให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารด้านการประกอบธรุกจิ 
e-Commerce และ Showcase	ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ	
กว่า	50	ราย
 * การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
	 การจัดงาน	 e-Commerce	Day	 2014	 ได้รับความ
ร่วมมอืเป็นอย่างดจีากหน่วยงานพนัธมติรของกรมฯ	ทีเ่ข้าร่วม
จัดนิทรรศการและออกบูธให้บริการการประกอบธุรกิจ	
e-Commerce	และได้รับความสนใจจากผูป้ระกอบการ	SMEs	
รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งนับเป็น
มติใิหม่ส�าหรบัแวดวงธรุกิจไทยทีใ่ห้ความส�าคัญต่อ	e-Commerce	
ที่มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด	
และก�าลงัอยู่ในกระแสความนยิมของผูบ้รโิภคและวงการการค้าโลก
	 ทั้งนี้	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้ด�าเนินการส่งเสริม
และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
อย่างต่อเนื่อง	 ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่	 สนับสนุนการเปิดร้านค้า
ออนไลน์	และการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน	
2)	การยกระดบัมาตรฐานคณุภาพธุรกจิพาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์	
เพือ่ส่งเสรมิให้ธรุกิจมคีวามเข้มแขง็	เสรมิสร้างความน่าเชือ่ถอื
และคุม้ครองสทิธิของผูบ้รโิภคในการซ้ือสนิค้าและบรกิารผ่าน
ระบบออนไลน์	และ	3)	การสร้างความน่าเชือ่ถอืธรุกจิพาณชิย์
อิ เล็กทรอนิกส ์ ไทย	 โดยการออกเครื่องหมายรับรอง	

การจดทะเบยีนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	(DBD	Registered)	ให้แก่
ธุรกิจที่จดทะเบียนพาณิชย ์ถูกต ้องตามกฎหมาย	 และ
เคร่ืองหมายรับรองน่าเชื่อถือ	 (DBD	 Verified)	 ให้แก่ธุรกิจที่
ผ่านการประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพทีก่รมฯ	ก�าหนด	
เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิ	และเป็นข้อมูล
ส�าหรับผู้บริโภคเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย
สินค้า/บริการผ่านออนไลน์	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่
ส�านักพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า																							
โทร	0	2547	5959-60	e-Mail	:	e-commerce@dbd.go.th



18
ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน 4 ทศวรรษ  
แฟรนไชส์ไทย	 เพื่อแสดงศักยภาพมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	
แฟรนไชส์ไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	 และมอบ
วฒุบิตัรแก่ธรุกิจแฟรนไชส์ทีผ่่านการพฒันาจากกรมฯ	จ�านวน	
42	 กิจการ	 และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	
แฟรนไชส์	จ�านวน	50	กิจการ	เพื่อกระตุ้นให้มีเถ้าแก่ใหม่เข้า
สู่แวดวงธุรกิจมากข้ึน	 เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง	พร้อมผลักดันแฟรนไชส์ไทยบุกตลาด	AEC	อย่างเต็ม
รูปแบบก่อนปี	2558
	 ปัจจบุนัมธีรุกจิแฟรนไชส์ในประเทศไทยจ�านวน	1,514	
ราย	ประกอบด้วยนิติบุคคล	 1,204	 ราย	และบุคคลธรรมดา	
310	 ราย	 มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ	 15-20%	 ต่อปี	
ระบบของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถน�าไปต่อยอดธุรกิจอ่ืนได้	

โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ	 เช่น	ธุรกิจอาหาร	ธุรกิจ
สปา	 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ	 ธุรกิจท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 และเพื่อ
เป็นการรองรับอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น	 พร้อมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	 กรม
พฒันาธรุกจิการค้าจงึจดังาน	“4	ทศวรรษ	แฟรนไชส์ไทย”	ขึน้	
ระหว่างวันที่	28	-	29	สิงหาคม	2557	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	ชั้น	6	และลานอเนกประสงค์	ชั้น	3	เพื่อแสดงถึง
ศกัยภาพและมาตรฐานคณุภาพระดบัสากลของธรุกจิแฟรนไชส์
ไทย	พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการ	รวม
ทัง้สร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ทีส่นใจจะมธีรุกจิเป็นของตนเอง
เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย	โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยและเจรจา
ธรุกิจระหว่างกนั	รวมท้ัง	เตรยีมมาตรการผลกัดนัให้ธรุกิจแฟรนไชส์
ไทยขยายไปสู่ตลาดอาเซียน	(AEC)	หรือกลุ่มอืน่ๆ	เพิม่มากขึน้
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
ตระหนกัถึงความส�าคัญของการส่งเสรมิพฒันาธรุกจิแฟรนไชส์
ไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเร่งผลกัดนัและส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง	 มี
ศักยภาพ	มีมาตรฐานทัดเทียมสากล	สามารถแข่งขันได้ในเวที
การค้าเสรีอย่างยัง่ยนื	โดยก�าหนดกลยทุธ์ในการส่งเสรมิพฒันา
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย	ดังนี้	
	 ขั้นที่ 1	การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ	
	 ขั้นที่ 2	การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจและมาตรฐานสากล	และ	
	 ขั้นที่ 3	 การสร้างโอกาสทางการตลาดและเช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจสู่สากล	
	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	4	ทศวรรษ	ทีก่รมพัฒนาธรุกิจ
การค้า	ได้ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนา	ผู้ประกอบการและธุรกิจ

แฟรนไชสข์องไทยใหม้ีความเขม้แข็ง		สามารถขยายไปสู่ตลาด
ต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน	 	 ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู ้
ประกอบธุรกิจรายใหม่	หรือผู้สนใจจะประกอบธุรกิจ	ซึ่งก�าลัง
มองหารปูแบบธุรกจิและโอกาสในการลงทนุท�าธรุกจิ	สามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น	กรมฯ	จึงเชิญธุรกิจแฟรนไชส์กว่า	100	ราย	
เข้าร่วมออกบูธจ�าหน่ายสินค้า	และน�าเสนอธุรกิจ	 โดยผู้ที่เข้า
ร่วมชมงานฯ	จะได้รับความรู้พร้อมกลยทุธ์ทางการตลาดใหม่ๆ	
จากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ	 เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		เกิดการ
รวมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกัน	 รวมถึงได้รับ
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือน�าไปประกอบการตัดสินใจก่อนการ
ลงทุนขยายธุรกิจไปสู่ตลาด	AEC	ได้อย่างมั่นใจ
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การควบคุมการค้างาช้างของประเทศไทย

ความเป็นมา
	 สืบเนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ	์(The	Convention	
on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	
Fauna	 and	 Flora	 =CITES)	 เป็นความร่วมมือของนานา
ประเทศเพือ่ควบคุมการค้า	การน�าเข้า	การส่งออก	การน�าผ่าน
แดน	และการขนส่งสัตว์ป่าและพืชป่า	ไม่ให้กระทบกระเทือน
ต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ	 ด้วยการสร้างเครือข่ายทั่ว
โลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ	 (International	
Trade)	ทัง้สตัว์ป่า	พชืป่าและผลติภัณฑ์แต่ไม่มกีารควบคมุการ
ค้าภายในส�าหรับชนิดพันธุ ์ท ้องถิ่น	 (Native	 Species)
ประเทศไทยเป็นสมาชิกล�าดับที่	 80	 ลงนามรับรองอนุสัญญา
ในปี	พ.ศ.	2518	และให้สัตยาบันในวันที่	21	มกราคม	2526	
หากประเทศภาคีท่ีประสงค์ให้มีการค้างาช้างภายในประเทศ	
จะต้องมมีาตรการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพ่ือไม่ให้มี
การลกัลอบค้างาช้างระหว่างประเทศได้	หากภาคไีม่ด�าเนนิการ
อาจเป็นเหตใุห้ถกูระงบัการค้า	(Trade	Ban)	จากประเทศภาคี
อนุสัญญาได้

	 ได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์	โดย	กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	
ส่ิงแวดล้อม	โดย	กรมอทุยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	ใน
การจัดท�ามาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศโดย
อาศัยอ�านาจตาม	พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499	ก�าหนด
ให้ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับงาช้าง	ได้แก่	โรงงานแปรรูป	แกะ
สลัก	ผู้ค้าปลีก	และผู้ค้าส่งงาช้างทุกรูปแบบ	ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์และอ�านาจตาม	พ.ร.บ.	การบัญชี	พ.ศ.	2543	ก�าหนด
ให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้างาช้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญช	ี
การด�าเนินการ
	 ในส่วนของกระทรวงพาณชิย์	โดยกรมพัฒนาธรุกิจการ
ค้า	ได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
	 1.	อาศัยอ�านาจตาม	 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	 พ.ศ.	
2499	
	 	 1.1	 ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 ให	้
ผู ้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ฉบับท่ี	 8		
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(พ.ศ.2547)	ลงวันที่	25	มิถุนายน	2547	ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที	่13	ตลุาคม	2547ก�าหนดให้ผูป้ระกอบพาณชิยกจิ	โรงงาน
แปรสภาพ	แกะสลักและการท�าหัตถกรรมจากงาช้าง	 การค้า
ปลีกค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต้องจดทะเบียน
พาณิชย์(ปัจจุบันได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง	 ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่	 ๑๑)	
พ.ศ.	๒๕๕๓	ลงวันที่	10	พฤศจิกายน	2553)
	 	 1.2	ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	
2552	ลงวันที่	4	มีนาคม	2552	แต่งตั้งข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์	มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	17	แห่งพระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499	เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจเป็นโรงงานแปรสภาพ	 แกะสลัก	 และการท�า
หัตถกรรมจากงาช้าง	 การค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
	 2.	ใช้มาตรการด้านการบัญชีตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี	 พ.ศ.	 2543ในการควบคุมการค้างาช้าง	 โดยได้ออก
ประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้
	 	 2.1	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 ก�าหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีพ.ศ.	
2551	ลงวันที่	 26	สิงหาคม	2551	ก�าหนดให้บุคคลธรรมดา
หรือห้างหุน้ส่วนทีม่ไิด้จดทะเบยีนทีป่ระกอบธรุกิจ	โรงงานแปร
สภาพ	แกะสลักและการท�าหัตถกรรมจากงาช้าง	การค้าปลีก
ค้าส่งงาช้างและผลติภณัฑ์จากงาช้างเป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัชี

	 	 2.2	ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนด
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท�า	 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวัน
เร่ิมท�าบญัช	ีและวธิกีารจัดท�าบญัชขีองผู้มหีน้าท่ีจัดท�าบญัชีซึง่
เป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่
ประกอบธรุกจิเกีย่วกบังาช้าง	พ.ศ.	2552	ลงวนัที	่4	กมุภาพนัธ์	
2552	 โดยก�าหนดให้ท�าบัญชีสินค้า	 (ข้อ	 3)และวิธีการจัดท�า
บัญชีให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก�าหนดใน
หมวด	2	หมวด	3	และ	หมวด	4	ของประกาศกรมทะเบยีนการ
ค้า	 เรื่อง	 ก�าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท�า	 ข้อความและ
รายการที่ต้องมีในบัญชี	 ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี	พ.ศ.2544	ลงวันที่	
19	มิถุนายน	พ.ศ.	2544
	 	 2.3	ค�าสัง่กรมพฒันาธรุกจิการค้า	ที	่18/2552	เรือ่ง	
มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี	 และแต่งตั้ง
สารวัตรบัญชีลงวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2552โดยแต่งตั้งให้
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 เป็น
สารวัตรบัญชี	 หรือสารวัตรใหญ่บัญชี	 มีอ�านาจหน้าที่ตาม
มาตรา	22	และมาตรา	24	แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	
2543	 เฉพาะกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีประกอบธุรกิจเป็น
โรงงานแปรสภาพ	 แกะสลักและการท�าหัตถกรรมจากงาช้าง	
การค้าปลีกค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
	 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที	่:	ศนูย์ให้ค�าปรกึษา
และข้อมูลเกี่ยวกับการค้างาช้าง	 ส�านักทะเบียนธุรกิจ		
โทร	0	2547	4446-7	สายด่วน	1570



22
ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

e-Accountant :
บริการระบบออนไลน์นักบัญชีทั่วประเทศ

 กรมพฒันาธรุกจิการค้า ร่วมมือกับ สภาวชิาชีพบญัชี
ในพระบรมราชปูถมัภ์ เปิดตวัระบบออนไลน์ e-Accountant  
ให้บริการนักบัญชีทั่วประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
พร้อมดึงผู้ท�าบัญชีร่วมผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวแก่ภาค
ธุรกิจไทย ท้ังระบบ สร้างความเชือ่มัน่นกัลงทนุ ชาวต่างชาติ 
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่าง 
เต็มรูปแบบในปี 2558 
	 ตั้งแต่	 1	 กันยายน	 2557	 เป็นต้นไป	 ได้เปิดการ													
ให ้บริการส� าห รับผู ้ ท� า บัญชี ในระบบอิ เล็กทรอนิกส ์																				
(e-Accountant)	 โดยผู้ท�าบัญชีทุกท่านสามารถใช้บริการ								
ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท�าบัญชีตามท่ีกฎหมายก�าหนด				
ทางอินเทอร์เน็ตที่		www.dbd.go.th	ดังนี้

1.การแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีครั้งแรก	พร้อมกับการ
สมัครสมาชกิสภาวิชาชพีบญัชใีนคราวเดยีวกนั	(Single	point)	
ที	่www.dbd.go.th	เมน	ูบรกิารออนไลน์	หวัข้อ	ผู้ท�าบญัชี

2.การแจ้งขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	
โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน	(Single	form)

3.ผูท้�าบญัชีสามารถใช้เลขท่ีผูท้�าบัญช	ีพร้อมทัง้	Username	
และ	 Password	 ของผู้ท�าบัญชีให้เป็นเลขที่เดียวกันใน
การตดิต่อกบักรมฯ	และสภาวิชาชีพบัญชี	(Single	number)

	 ทัง้นี	้ผูท้�าบญัชสีามารถท�ารายการออนไลน์ในการแจ้ง
ข้อมูลต่างๆทุกรายการทางอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 การแจ้งสถานะ
ของผู้ท�าบัญชีและกิจการที่รับท�าบัญชี	 การแจ้งการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง	(CPD)	การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยว
กบัผูท้�าบญัชทีกุรายการ	การเพิม่	ลดธรุกจิ	การยกเลกิสถานะ	ฯลฯ
	 นอกจากนี้	 กรมฯ	 ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	ก�าหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้�าบญัชใีห้
มีผลตัง้แต่วนัที	่1 กนัยายน 2557	โดยมรีายละเอยีดทีส่�าคญัคอื				

1)	 การแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับผู้ท�าบัญชีทางอินเทอร์เน็ตท่ี		
www.dbd.go.th	

2) แก้ไขรอบการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองของผู้ท�าบัญชี	 (CPD)	
จากเดมิ	27	ชัว่โมง	ภายใน	3	ปี	เป็น	12	ชัว่โมง	ต่อปีปฏิทิน	และ	

3)	แก้ไขจ�านวนธุรกิจให้ผู้ท�าบัญชีสามารถรับท�าได้บัญชีได้ไม่
เกิน	 100	 รายต่อปีปฏิทิน	 ซ่ึงผู้ท�าบัญชีสามารถแจ้งราย
ละเอียดทั้งหมดทางออนไลน์เช่นกัน

	 กรมฯ	 ได้พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มี
ความเข้มแข็ง	 และโปร่งใส	 เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้มคีวามมัน่คงยัง่ยนืบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภบิาล	
พร้อมขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร่วมผลักดันภาคธุรกิจไทย
ให้เป็นธรุกจิสีขาวทัง้ระบบ	เนือ่งจากเหน็ว่าผู้ประกอบวชิาชพี
บัญชีเป็นวิชาชีพพ้ืนฐานส�าคัญในการขับเคล่ือนความโปร่งใส
ให้เกิดขึ้นแก่ภาคธุรกิจ	 ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นแก่											
นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	รองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ในปี	2558	ท่ีก�าลัง
จะมาถึง	โดยวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซยีน	(ASEAN	Frame-
work	 Agreement	 on	 Service:	 AFAS)	 ซึ่งมีเป้าหมายให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชี	 ด้วยการ
อนญุาตให้นกัลงทนุอาเซยีนถอืหุน้ได้อย่างน้อยร้อยละ	51	และ	
70	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 และ	 2558	 ตามล�าดับ	 มีการเจรจาให้
ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจ�ากัด	 ทั้งด้านการเปิดตลาด	 การ
ปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ	 และการเปิดให้บุคคลธรรมดาต่างชาติ
สามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีได้	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 ส�านักพัฒนาบัญชี
ธุรกิจ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		โทร	0	2547	4395		e-Mail	
:	accounting@dbd.go.th
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Accountant

1. ผู้ท�าบัญชีสมัครสมาชิกใหม่ 4. ตัวอย่าง ใบ Payment

2. ผู้ท�าบัญชีกรอกรายละเอียดประวัติ

3.ระบบแจ้ง Ref Password และผู้ท�าบัญชีพิมพ์
ใบPayment น�าไปช�าระเงินท่ีธนาคาร

5. ผู้ท�าบัญชีสแกนเอกสารหลักฐานการช�าระเงิน
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   Get Together 2014 :
การพัฒนาทีมงานเพื่อความส�าเร็จขององค์กร

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้จัดโครงการอบรมเชิง	
ปฏิบัติการ	 DBD	 Get	 Together	 ให้แก่บุคลากรของกรมฯ		
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2553	
จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	และทีมงาน	ส่งผล
ให้การปฏิบติังานประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 สอดคล้องกับวิสัยทัศน	์	
“มอือาชีพด้านบรกิาร สร้างธรรมาภบิาล และมาตรฐานธรุกจิไทย” 
และค่านิยมองค์กร	 “ย้ิมแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ของ	
กรมพฒันาธรุกิจการค้า	ทีมุ่ง่ให้บคุลากรทกุระดับมจีติใฝ่บรกิาร	
มคีวามทนัสมยั	คล่องแคล่ว	ว่องไว	เป็นทีน่่าเชือ่ถือและไว้วางใจ
จากประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการ
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ส�านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 0 2547 5959-60 โทรสาร 0 2547 5973

e-mail : e-commerce@dbd.go.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ส�านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 0 2547 5959-60 โทรสาร 0 2547 5973

e-mail : e-commerce@dbd.go.th 	 ในปี	2557	นี	้กรมฯ	ได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร
ภายใต้หัวข้อ	DBD	Get	Together	2014:	การพัฒนาทีมงาน
เพื่อความส�าเร็จขององค์กร	เมื่อวันที่	30-31	สิงหาคม	2557	
ณ	 โรงแรม	 เดอะรีเจ้นท์	 ชะอ�า	 บีช	 รีสอร์ท	 จังหวัดเพชรบุร	ี		
เพ่ือให้บุคลากรของกรมฯ	 ทั้งในส่วนกลาง	 และหัวหน้า
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด										
ทั่วประเทศ	 มีความรู้	 เกิดความเข้าใจในการท�างานเป็นทีม					
ยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างพร้อมท่ีจะท�างาน		
ร่วมกบัผูอื้น่ได้อย่างมคีวามสขุ	นอกจากนีย้งัได้รับการถ่ายทอด
นโยบาย	และเป้าหมายการด�าเนินงานในปี	2558	จากผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของกรมฯ	เพือ่ให้การท�างานเป็นไปในทศิทางเดียวกนั	
ตลอดจนได้รบัโอกาสในการแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่น
มมุมองในการท�างานร่วมกนัระหว่างบุคลากรในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค	
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พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์	 เป็นประธานการประชุมสรุปภารกิจงานใน
ประเทศ	โดยมนีางสาวชุตมิา	บุณยประภัศร	ปลดักระทรวง
พาณิชย์	 พร้อมด้วยนางสาวผ่องพรรณ	 เจียรวิริยะพันธ์	
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และผู้บริหารระดับสูง	 เข้า
ร่วมประชุม	 ณ	 ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์	 ชั้น	 4		
กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันจันทร์ที่	22	กันยายน	2557

นางสาวชตุมิา  บณุยประภัศร 	ปลัดกระทรวงพาณชิย์	เป็น
ประธานเปิดการประชมุนกับญัชทีัว่ประเทศ	 ครัง้ที	่ 19	 ของ
สภาวชิาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถัมภ์		โดยมีอธบิด	ีและรอง
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม	ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	
แกรนด์	แอท	เซ็นทรลัเวิลด์	เม่ือวันจนัทร์ท่ี	1	กนัยายน	2557	

นางอัมพวัน พิชาลัย	 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์	 เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการ	การประกอบธุรกจิของ
คนต่างด้าว	 ครั้งที่	 9/2557	ณ	 ห้องม่วงเทพรัตน์	 ชั้น	 7	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เมื่อวันพุธที่	17	กันยายน	2557

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์		แถลงข่าวการเปิด
ตัวระบบการให้บริการออนไลน์แก่ผู้ท�าบญัชี	(e-Accoun-
tant)	 ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์		ณ	โรงแรมเซ็นทารา		แกรนด์	
แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อวันจันทร์ที่	1	กันยายน	2557	

Àา¾กิ¨กรรÁ
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นายชัยณรงค์  โชไชย	 	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
เป ็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลัน่กรองค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	
ครั้งที่	10/2557	ณ	ห้องม่วงระย้า	ชั้น	7	กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า		เมื่อวันพุธที่	1	ตุลาคม	2557

นายวชิยั โภชนกจิ		รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า	เป็น
ประธานการประชุมแนวทางเพ่ิมความน่าเชื่อถือและ
ยกระดับคณุภาพมาตรฐานทางออนไลน์	เพือ่หารอืแนวทาง
การส่งเสริมธุรกิจ	 e-Commerce	 ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	ณ	ห้องประชุมม่วงระย้า	ชั้น	7	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
25	กันยายน	2557

นายสยาม ลิขิตพงศธร	 นิติกรเช่ียวชาญ	 เป็นผู ้แทน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	 จาก
กรมบัญชีกลาง	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	เมื่อวันศุกร์ที่	26	
กันยายน	2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์	 อธิบดีกรมพัฒนา
ธรุกิจการค้า	แถลงข่าวการจดทะเบียนธรุกจิ	เดอืนสงิหาคม	
2557		ณ		ห้อง	KM	ชั้น	12	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เมื่อ
วันศุกร์ที่		5	กันยายน	2557
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