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Editor’s Talk
นั บ เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้าได้รบั รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
นวั ต กรรมการบริ ก าร “ระดั บ ดี เ ด่ น ” จากผลงาน
หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Certificate File) ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ที่ มี ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร โดยสร้ า ง
นวัตกรรมจากแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ พัฒนาหรือสร้างรูปแบบ
การให้บริการใหม่ๆ ภายใต้การส่งเสริมของผูน้ �ำ องค์กร
และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ โดยผลงานนั้นๆ
จะต้ องเป็ น นวั ต กรรมบริ ก ารที่ ยังไม่มีห น่วยงานใด
เคยดำ � เนิ น การมาก่ อ น หรื อ เป็ น ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนือ่ ง
ในการให้บริการของหน่วยงาน และเป็นผลงานทีน่ �ำ ไป
ใช้แล้วจริงมีผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตรวจ
สอบได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการที่ดีขึ้นกว่า
เดิมอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่ งึ พอใจ
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

Together
is Power

2020

จากนโยบายการค้าที่สำ�คัญของกระทรวงพาณิชย์
ภายใต้การนำ�ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา SMEs พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้
กับเครือข่ายภาคธุรกิจการค้าของไทย โดยให้เอกชนเป็น
ทัพหน้า กระทรวงพาณิชย์เป็นทัพหนุนนั้น กระทรวง
พาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน ‘Together is
Power 2020’ ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อมอบ
รางวัลและเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหาร
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จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หวังกระตุน้ ให้สมาคม
การค้าพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของ
ประเทศ พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตตาม
มาตรฐานธุรกิจสากล
ในงานดังกล่าวได้รบั เกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบ
รางวัลและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลใน
การส่งเสริมการส่งออกการบริโภคภายในประเทศ
และการส่ ง เสริ ม SMEs” โดยระบุ ว่ า การจั ด งาน
มอบรางวัลฯ ในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำ�เร็จในการ

ส่งเสริมให้สมาคมการค้าซึ่งเป็นตัวแทนภาคธุรกิจได้
เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกันและเป็นที่น่ายินดีแก่
สมาคมการค้าและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล ซึ่งทั้งหมด
จะเป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการเดิ น หน้ า พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศต่อไป ในส่วนของรางวัลสมาคมการค้า
ดี เ ด่ น ได้ ผ่ า นการตั ด สิ น จากคณะกรรมการที่ ม าจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนำ�เอา
หลัก Balanced Scorecard หรือ BSC มาใช้ในการ
ประเมินศักยภาพสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการ

เป็นเลิศใน 4 มิติ คือ
1) ผลสำ�เร็จตามพันธกิจ พิจารณาจากการเติบโต
ของสมาชิ ก สมรรถนะทางการเงิ น การให้ บ ริ ก าร
ความมีส่วนร่วมของสมาชิก และการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
2) ความสามารถในการบริหารจัดการ พิจารณา
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

3) คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากความพึง
พอใจของสมาชิก หน่วยงานภายนอก และนำ�มาพัฒนา
สมาคมการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) การพัฒนาองค์กร พิจารณาจากการบริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการดำ � เนิ น กิ จ กรรมของ
สมาคมการค้า
ในปี นี้ มี ส มาคมการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ‘รางวั ล สมาคม
การค้าดีเด่น’ จำ�นวน 24 สมาคม แบ่งเป็น 45 รางวัล
ตามรายมิติ โดยแยกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง
1-5 ปี จำ�นวน 1 สมาคม 3 รางวัล คือ สมาคมการ
ค้าบิสคลับไทย กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี จำ�นวน 7
สมาคม 12 รางวัล คือ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ได้รับ
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รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย, สมาคม
อุ ต สาหกรรมทู น่ า ไทย, สมาคมผู้ ผ ลิ ต ท่ อ โลหะและ
แปรรูปแผ่นเหล็ก, สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ
สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และกลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16
ปีขึ้นไป จำ�นวน 16 สมาคม 30 รางวัล คือ สมาคม
ประกันชีวิตไทย (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม),
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมไทย
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ
ไทย, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทย, สมาคมรถเช่าไทย, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว,
สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษไทย, สมาคมธุรกิจ
บ้านจัดสรร, สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมเครื่องทำ�
ความเย็นไทย, สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย,

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
นอกจากนี้ยังมีการมอบ ‘รางวัลผู้บริหารสมาคม
การค้าดีเด่น’ ให้กับผู้บริหารที่มีคุณลักษณะใน 5 ด้าน
คือ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ สัตย์
โปร่งใส ความสามารถในการบริหารงานสมาคมการ
ค้า การเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความร่วมมือ การสร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่สมาคมการค้า และสร้างสรรค์
ให้แก่สมาคมการค้า จำ�นวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 2
รางวัลได้แก่ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่นจำ�นวน
4 รายคือ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้า
บิสคลับไทย นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ
นางนุสรา บัญญัตปิ ยิ พจน์ นายกสมาคมประกันชีวติ ไทย

และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น จำ�นวน 4 รายคือ
นางสาวชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมธุรกิจคลัง
สินค้า ไซโล และห้องเย็น นายกำ�จร คุณวพานิชกุล
อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมไทย นายวรัทภพ แพทยานันท์ เลขาธิการ
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล
เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
กระทรวงพาณิชย์ คาดหวังให้สมาคมการค้าทีไ่ ด้รบั
รางวัลในปีนี้ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั สมาคมการค้าอืน่ ๆ
ในการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
สมาคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และขยายจำ�นวนมากขึ้น
เรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป เพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศ
ต่อไป
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่
ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ
ประจำ�ปี 2563 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่ง
กรมฯ ได้ริเริ่มจัดทำ�เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 4
แล้ว ในปีนหี้ ลักเกณฑ์ฯ ทีค่ ณะกรรมการใช้ประเมินธุรกิจ
ยังคงพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้านคือ หลัก
นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความ
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รับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบ
ไปด้วยตัวชี้วัดหลัก (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) และตัวชี้วัดรอง (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70) และผลการประเมินรวมของตัวชีว้ ดั
ทัง้ 2 ตัวต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจะผ่านเกณฑ์การ
รับรอง โดยคะแนนที่ได้มาจากการที่ธุรกิจได้แข่งขันกับ
ตนเองซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจอย่างแท้จริง

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปีนี้มีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมการประเมินจำ�นวน
136 ราย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีของภาคธุรกิจที่
ต้องการจะพัฒนาธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีธรุ กิจทีผ่ า่ นการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจำ�นวน 64 ราย ซึ่งกรมฯ
ได้ ม อบหนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ
ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ที่ ผ่ า นการรั บ รองเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งหมาย
การันตีถงึ ความซือ่ สัตย์ในการทำ�ธุรกิจ สร้างความเชือ่ มัน่

ให้แก่คู่ค้า โดยหนังสือรับรองฯ จะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ออกให้และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ
สามารถนำ�ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเพื่อการันตีความโปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมกันนี้กรมฯ จะระบุข้อความ
“นิตบิ คุ คลนีไ้ ด้รบั การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจ” ในหน้าหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลเพือ่ เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า และประชาชนทั่วไป

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ในจำ � นวนธุ ร กิ จ ที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจทั้ง 64 ราย กรมฯ ได้คัดเลือก เพื่อ
ให้ ไ ด้ รั บ โล่ ธ รรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ยอดเยี่ ย ม จำ � นวน
9 ราย แบ่งเป็น 1) ธุรกิจขนาดเล็ก 3 ราย ได้แก่ บริษัท
เงินมาธุรกิจ จำ�กัด, บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์
แทค เซอร์วิส จำ�กัด และ บริษัท ชลาชล จำ�กัด 2) ธุรกิจ
ขนาดกลาง 3 ราย ได้แก่ บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทย
แลนด์) จำ�กัด, บริษัท จีเทคโปรดักส์ จำ�กัด และบริษัท
เอ็กซา ซีแลม จำ�กัด และ 3) ธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ราย
ได้แก่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด, บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำ�กัด และ
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บริษัท ฟอร์แคร์ จำ�กัด ซึ่งผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับโล่
เกียรติคณ
ุ ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยีย่ มแต่ละประเภทได้
ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ ธรรมาภิบาล : มาตรฐาน
ธุรกิจบนวิถชี วี ติ ใหม่ โดยได้ถา่ ยทอดประสบการณ์การ
ทำ�ธุรกิจในช่วงที่ประสบกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์
โควิ ด 19 ที่ ทำ � ให้ ทุ ก ธุ ร กิ จ ได้ รั บ ผลกระทบและ
ต้องวางแผนปรับตัวให้ธุรกิจยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้
ซึ่ ง ธรรมาภิ บ าลทางธุ ร กิ จ เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ช่ ว ย
เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทำ�ให้ธรุ กิจยังสามารถก้าวเดินต่อไป
และมีความยั่งยืนอยู่ได้จนถึงขณะนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดีกับ
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั รางวัล และมุง่ หวังว่าการเชิดชูเกียรติในครัง้
นีจ้ ะช่วยสนับสนุนและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่ภาคธุรกิจ
ที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดี และจะเป็นแบบอย่างให้กับ

ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป โดยกรมฯ พร้อมให้การสนับสนุน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลทุก
รายเป็นทีร่ จู้ กั ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
ของกรมฯ อีกด้วย

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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100,000 ไม้ยืนต้น

หลักประกันทางธุรกิจ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รั ฐ บาลได้ แ ก้ ไขกฎหมายโดยยกเลิ ก ไม้ ห วงห้ า ม
บนที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ทำ�ให้การปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจเป็น
เรื่องที่ง่าย ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้เศรษฐกิจ
ได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทั่วไป จึงนับว่าเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้
12
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ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง เพื่อนำ�มาเป็นทรัพย์สิน เป็น
มรดกให้ลกู หลาน สร้างให้เกิดอาชีพใหม่ๆ มีความมัง่ คง
มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการนำ�ไม้มคี า่ ไปแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่า
และนำ � มาเป็ น หลั ก ประกั น สำ � หรั บ ขอสิ น เชื่ อ กั บ
สถาบันการเงินได้อีกด้วย ช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอก
ระบบ อีกทัง้ เป็นการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการ

จัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน โดยช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า
ช่วยรักษาระบบนิเวศ สร้างสิง่ แวดล้อมให้สมดุล และลด
ภาวะโลกร้อน นอกจากนัน้ ยังสามารถนำ�ไม้ยนื ต้นทีป่ ลูก
มาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ซึง่ จะช่วยให้เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
แม้ขณะนี้ จะมีเพียงธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินแห่ง
แรกที่ ย อมรั บ ไม้ ยื น ต้ น เป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ได้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ผู้ ข อนำ � ไม้ ยื น ต้ น มาจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจแล้ว จำ�นวน 111,365 ต้น มูลค่า
รวมกว่า 132,169,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมี
จำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็นับว่าเป็นการนำ�ร่องให้
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ นำ�ไปเป็นแบบอย่าง ในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจไม้รายอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ
จัดงาน “100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ”
เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกิ ด ความสำ � เร็ จ อี ก ระดั บ หนึ่ ง ที่
สามารถผลักดันให้ไม้ยนื ต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้
อี ก ทั้ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรและ

ประชาชนปลู ก ต้ น ไม้ บ นที่ ดิ น ของตนเองและชุ ม ชน
ซึง่ ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “ปลูกไม้ยนื ต้น สร้าง
มูลค่าไม้เศรษฐกิจไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน
ของหน่วยงานพันธมิตรทั้งจาก ธ.ก.ส. คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม กรมป่าไม้ สำ�นักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)
ตัวแทนเกษตรกร มาร่วมเสวนาให้ความรู้เปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ในการส่งเสริมการปลูกไม้ยนื ต้นเพือ่ ประโยชน์ใน
อนาคต นอกจากนีย้ งั มีการจัดนิทรรศการให้ความรูจ้ าก
กรมป่าไม้ ธ.ก.ส. BEDO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
สำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
จะเห็นได้ว่า การปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวทางสำ�คัญ
ในด้านการสร้างสินทรัพย์และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ให้กับเกษตรกร ส่งผลดีต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความยั่งยืน
ให้ กั บ ทรั พ ยากรและระบบนิ เวศของไทย ซึ่ ง เป็ น ไป
ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
ทีต่ อ้ งการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ย
และสะดวกมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4944 สายด่วน 1570
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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รางวัล Thailand Franchise Award
2020
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ นับว่าเป็น
ความสำ�เร็จอีกขั้นหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
โดยแฟรนไชส์ เ ป็นธุร กิจ ที่เกี่ยวข้อ งกับ สินค้า อุ ป โภค
บริ โ ภค และงานบริ ก าร ทำ � ให้ ธุ ร กิ จ กลุ่ ม นี้ มี โ อกาส
ประสบความสำ�เร็จสูง ดังนั้นการขยายธุรกิจด้วยระบบ
แฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความสะดวก มีโอกาสเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไม่น้อยเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นรูปแบบ
ธุรกิจอย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่
การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบ
ความสำ�เร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นความร่วม
มือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาค
การศึกษาที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการ
ลงทุน วิธีการดำ�เนินธุรกิจ จึงจะเป็นการพัฒนาในเชิง
คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ดังนั้น ธุรกิจที่จะก้าวไปสู่
การเป็นแฟรนไชส์จ�ำ เป็นต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่ง
ในระดับหนึ่ง ไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อ
แฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต
14
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ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ด�ำ เนินการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคสูงสุด โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ และหน่วยงาน
พันธมิตรประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำ�เข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
ร่วมกันจัดงาน Thailand Franchise Award 2020:
TFA 2020 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) เป็น
ประธานมอบโล่ ร างวั ล ให้ กั บ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที่ มี ก าร
พัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น
5 ประเภท รวม 13 รางวัล ได้แก่

รายชื่อธุรกิจที่ ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2020
ประเภทรางวัล
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ยอดเยี่ยมตามขนาด
3 รางวัล

ชื่อรางวัล

ผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อแบรนด์

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อม ยอด
เยี่ยม (BEST SMALL FRANCHISE)

บริษัท อร่อยระเบิด จำ�กัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอด
เยี่ยม (BEST MEDIUM FRANCHISE)

บริษัท โกลเด้น ครีม จํากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยีย่ ม บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
(BEST LARGE FRANCHISE)
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม
(BEST FOOD FRANCHISE)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
บริษัท คามุ คามุ จํากัด
(BEST BEVERAGE FRANCHISE)
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
5 รางวัล

รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม
(BEST SERVICE FRANCHISE)

บริษัท คาร์แลค
(ไทย-เยอรมัน) จำ�กัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
(BEST RETAIL FRANCHISE)

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์
คอร์ปอเรชั่น จํากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษา
ยอดเยี่ยม (BEST EDUCATION
FRANCHISE)

บริษัท สมาร์ท เบรน จํากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอด
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย เยี่ยม (BEST INNOVATION
ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน FRANCHISE)
2 รางวัล
รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอด
เยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE)
รางวัลสุดยอดธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทยแห่งปี
2 รางวัล
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์
ต่างประเทศ
1 รางวัล

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จํากัด
บริษัท พี.โอ.ที.สยามโกลเด้น
ฟรุ๊ต จํากัด

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย
(FRANCHISE OF THE YEAR)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
(FRANCHISE SHINING STAR)

บริษัท ออฟฟิศเมท
ออมนิแฟรนไชส์ จำ�กัด

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
(BEST OVERSEAS FRANCHISE)

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
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สำ�นักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น

ปรากฏการณ์ “Digital Transformation” กำ�ลัง
ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบัน
ภาครัฐกำ�ลังเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs แบบดั้งเดิม
ปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ธุรกิจ SMEs มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการใช้
ระบบออนไลน์หรือ e-Commerce เข้ามาช่วยดำ�เนิน
การด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องมีการจัด
ทำ�บัญชีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยธุรกิจขนาดเล็ก
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีนักบัญชีประจำ�สำ�นักงาน
แต่จะใช้บริการของสำ�นักงานบัญชี เมื่อธุรกิจมีการปรับ
เปลีย่ นไปเป็นองค์กรดิจทิ ลั มากขึน้ สำ�นักงานบัญชีแบบ
ดัง้ เดิมทีม่ กี ารจัดทำ�บัญชีดว้ ยกระดาษก็ตอ้ งปรับเปลีย่ น
ระบบการจัดทำ�บัญชีไปสูก่ ารเป็นสำ�นักงานบัญชีดจิ ิทัล
ด้วยเช่นเดียวกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมือ
อาชีพและมีธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
การบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะส่ง
เสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมความพร้อม
16
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ทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
ให้พร้อมรับกับระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีม่ กี ารบริหารงาน
ภายในและให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) แบบครบวงจร อันจะนำ�ไปสู่
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสำ�นักงาน
บัญชีจากแบบดั้งเดิม Traditional Services ไปสู่การเป็น
Digital Accounting Firm ซึ่งกำ�ลังจะกลายเป็นธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) ในอนาคต
อันใกล้นี้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า จึ ง จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล สำ � นั ก งานบั ญ ชี ดิ จิ ทั ล
ดีเด่นประจำ�ปี 2563 (Best Digital Accounting Firm
Award 2020) ขึ้น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ
PLATINUM AWARD, GOLD AWARD และ SILVER
AWARD เพื่อกระตุ้นให้สำ�นักงานบัญชีคุณภาพปรับตัว
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ
ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารอบแรกได้
รับประกาศเกียรติคุณ จำ�นวน 10 ราย และมีสำ�นักงาน
บัญชีคุณภาพที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และได้รับรางวัลสำ�นักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น จำ�นวน 12
ราย ดังนี้

ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

จังหวัด

รางวัลที่ ได้รับ

1

บริษัท สำ�นักงานณรงค์การบัญชี (2518) จำ�กัด

กรุงเทพมหานคร

PLATINUM AWARD

2

บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษา จำ�กัด

กรุงเทพมหานคร

PLATINUM AWARD

3

บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำ�กัด

เชียงใหม่

PLATINUM AWARD

4

บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำ�กัด

เชียงใหม่

GOLD AWARD

5

บริษัท สำ�นักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำ�กัด

กรุงเทพมหานคร

SILVER AWARD

6

บริษัท สำ�นักงานบัญชีคราฟท์ จำ�กัด

กรุงเทพมหานคร

SILVER AWARD

7

บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำ�กัด (สาขากรุงเทพมหานคร)

กรุงเทพมหานคร

SILVER AWARD

8

บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำ�กัด

สมุทรปราการ

SILVER AWARD

9

บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด

กรุงเทพมหานคร

SILVER AWARD

10

บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำ�กัด

นนทบุรี

SILVER AWARD

11

บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำ�กัด

นนทบุรี

SILVER AWARD

12

บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำ�กัด

กรุงเทพมหานคร

SILVER AWARD

ด้ ว ย Cloud Computing พร้ อ มทั้ ง เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ทางบัญชีทั้งกระบวนการเข้าด้วยกันส่งผลให้งบการเงิน
ที่ได้มีความถูกต้อง สามารถจัดทำ�บัญชีให้แก่ธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร
ลดการสูญหาย และความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
กรมฯ คาดหวังว่า สำ�นักงานบัญชีจะขยายบทบาท
ออกไป นอกเหนือจากความรับผิดชอบด้านการจัด
ทำ�บัญชีและการจัดทำ�รายงานต่างๆ ไปสู่บทบาทที่
ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้นในฐานะเพื่อนคู่คิด
ของธุรกิจ SMEs อีกทั้งยังสามารถรองรับโครงการ
National e-Payment ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลดการใช้กระดาษด้วยการสร้างสังคมไร้กระดาษ
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์

สำ�นักงานบัญชีมบี ทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนให้
ธุรกิจจัดทำ�บัญชีและงบการเงินให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ
จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำ�นักงานบัญชีให้มีการ
จัดทำ�บัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือ
เป็นการยกระดับคุณภาพสำ�นักงานบัญชีไทยสูม่ าตรฐาน
สากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มี
โอกาสใช้บริการของสำ�นักงานบัญชีทมี่ มี าตรฐานการให้
บริการในระดับสากล
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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การใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐและการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำ�ละเมิด
เดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา*

“เจ้ า หน้ า ที่ ” ตามความนั ย มาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หมายความว่า “ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด” ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของ
รัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายหรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำ�
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
มีอำ�นาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ในการออกคำ�
สั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำ�ระเงินดังกล่าวภายในเวลา
ที่กำ�หนดได้ โดยมีกำ�หนดอายุความ ดังนี้
1. ถ้าหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำ�
ในการปฏิบัติหน้าที่ สิทธิที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ�
ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ
มีกำ�หนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ
*

ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 9
2. ในกรณี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำ � ละเมิ ด ต่ อ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระทำ�ในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้า
หน้าที่ มีก�ำ หนดอายุความตามมาตรา 10 วรรคสอง ดังนี้
2.1 กำ�หนดอายุความสองปีนบั แต่วนั ทีห่ น่วย
งานของรัฐรูถ้ งึ การละเมิดและรูต้ วั เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ะพึงต้อง
ใช้ ค่าสินไหมทดแทน หรือ
2.2 กำ�หนดอายุความหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีห่ น่วย
งานของรัฐมีคำ�สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้อง
รับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้อง
รับผิด
ทั้งนี้ อำ�นาจในการออกคำ�สั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชำ�ระเงินค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 นัน้ ผูม้ อี �ำ นาจ
ออกคำ�สั่ง คือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และ
จะออกคำ�สั่งได้ภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ

นิตกิ รเชีย่ วชาญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, เนติบณ
ั ฑิตไทย, ผูส้ อบผ่านหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง
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1) การกระทำ�ละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้นต้อง
เป็นการกระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
2) เจ้าหน้าที่ได้กระทำ�การนั้นไปด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
โดยการพิจารณาออกคำ�สัง่ เรียกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้
ค่าสินไหมทดแทนนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องคำ�นึงถึง
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ�และความเป็นธรรม
ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้เต็ม
จำ�นวนของความเสียหายก็ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ
ระบบการดำ�เนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับ
ผิดดังกล่าวออกด้วย และในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำ�หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น ทั้งนี้ ตามความใน
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เมือ่ การออกคำ�สัง่ เรียกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนเป็นการใช้อำ�นาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอัน
ทีจ่ ะก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบ
ต่ อ สถานภาพของสิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข องบุ ค คล จึ ง มี
ลักษณะเป็นคำ�สั่งทางปกครองตามบทนิยาม “คำ�สั่ง
ทางปกครอง” ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25391 เมื่อเป็นคำ�สั่ง
ทางปกครอง จึงต้องมีการแจ้งคำ�สั่งนั้นให้เจ้าหน้าที่
ผูต้ อ้ งชดใช้คา่ สินไหมทดแทนทราบ เพราะหากเจ้าหน้าที่
ไม่ได้รับแจ้งคำ�สั่งดังกล่าวจะยังไม่มีผลทางกฎหมาย
1
2
3

ใช้ยันเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในฐานะผู้รับคำ�สั่งได้ตามมาตรา
42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 และเมือ่ ได้แจ้งคำ�สัง่ แล้ว คำ�สัง่
ทางปกครองนั้นย่อมมีผลใช้ยันเจ้าหน้าที่ได้ตราบเท่าที่
ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอน่ื ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีไ่ ม่ช�ำ ระค่าสินไหมทดแทนให้แก่
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำ�หนด และหน่วย
งานของรัฐได้ให้คำ�เตือนแล้ว หน่วยงานย่อมมีอำ�นาจ
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพือ่ นำ�เงินชำ�ระหนี้
ให้ครบถ้วนได้เอง โดยไม่จำ�ต้องฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาล
ออกคำ�บังคับให้ ดังนั้น การออกคำ�สั่งทางปกครองดัง
กล่าว จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ได้
กระทำ�การอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้อง
คดี2 และมีผลทำ�ให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา
193/14 (5) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทัง้ นี้
ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำ�สั่ง เมื่ออายุความสะดุด
หยุดลงแล้ว ระยะเวลาทีล่ ว่ งไปก่อนนัน้ ไม่นบั เข้าในอายุ
ความ และหากเหตุทที่ �ำ ให้อายุความสะดุดหยุดลงสิน้ สุด
ลงเวลาใด ให้เริม่ นับอายุความใหม่ตงั้ แต่วนั เวลานัน้ ทัง้ นี้
ตามนัยมาตรา 193/15 แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน3
อนึ่ง คำ�สั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำ�ระเงินค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ.2539 เป็ น คำ � สั่ ง
ทางปกครองประเภทที่กำ�หนดให้ชำ�ระเงิน หากปรากฏ
ว่าถึงกำ�หนดแล้วไม่มกี ารชำ�ระโดยถูกต้องครบถ้วน และ

คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.6/2561 คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.319-320/2562
คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 88/2558 คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.319-320/2562
ในคดีปกครอง เดิมความเห็นยังอาจไม่ตรงกันว่าการออกคำ�สั่งทางปกครองถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ได้กระทำ�การอื่นใดอันมีผล
เป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีและมีผลทำ�ให้อายุความสะดุดหยุดลง แต่เมื่อสะดุดหยุดลงแล้วจะเริ่มนับอายุความใหม่เมื่อใด นั้น ยังเห็นแตกต่างเป็น
๓ แนวทาง คือ (๑) เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ออกคำ�สั่งทางปกครองและคำ�สั่งมีผล (๒) เริ่มนับใหม่เมื่อครบกำ�หนดระยะเวลาให้ใช้เงินตามคำ�สั่งทางปกครอง
แล้วไม่ใช้เงิน และ (๓) เริ่มนับใหม่เมื่อคำ�สั่งทางปกครองอันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นผลลงหรือไม่มีสภาพบังคับแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
มีแนวคำ�วินิจฉัย คือ คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.86/2563 (อ่านเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563) วินิจฉัยเป็นไปตามแนวทางความเห็นที่ (2) กล่าวคือ อายุ
ความเริ่มนับใหม่เมื่อครบกำ�หนดระยะเวลาให้ใช้เงินตามคำ�สั่งทางปกครองแล้วไม่ใช้เงิน (คำ�สั่งทางปกครองมีผลเมื่อได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2561 กำ�หนดให้ใช้เงินให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน คือ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 อายุความจึงเริ่มนับใหม่ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 3 มกราคม 2562)
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เจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่งทางปกครองได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสำ�คัญที่กำ�หนดไว้สำ�หรับการ
กระทำ�นัน้ โดยมีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าทีผ่ อู้ ยูใ่ นบังคับ
ของคำ � สั่ ง ทางปกครองนั้ น ชำ � ระภายในระยะเวลาที่
กำ�หนดซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ติ าม
คำ�เตือน เจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่งทางปกครองมีอำ�นาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำ�ระเงินให้
ครบถ้วนได้เอง4 โดยไม่จำ�ต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอ
ให้ศาลออกคำ�บังคับให้แต่อย่างใด เพราะเมือ่ หน่วยงาน
ของรัฐมีอำ�นาจตามกฎหมายที่จะดำ�เนินการเพื่อให้ได้
มาซึ่งค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ�ละเมิด
ตนได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว กรณีนี้จึงถือได้ว่าการแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐได้รับนั้น
ไม่จำ�ต้องมีคำ�บังคับของศาลปกครองตามที่กำ�หนดใน
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ดังนัน้ คำ�วินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุดช่วงทีผ่ า่ น
มา (ก่อนปี 2554)5 จึงวินจิ ฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า หน่วย
งานของรัฐซึ่งเป็นผู้ออกคำ�สั่งทางปกครองเรียกให้เจ้า
หน้าที่ชำ�ระเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่มีสิทธิฟ้อง
เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ�ละเมิดต่อศาลปกครองตามมาตรา
42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งคำ�วินิจฉัยดัง
กล่าววางอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนสมัย
ใหม่ที่สำ�คัญยิ่งหลักหนึ่งที่ว่า “อำ�นาจที่กฎหมายมอบ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กระทำ�การต่างๆ มิใช่ทรัพย์
สมบัติส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะสละเสียได้
ตามความพอใจของตน” เมือ่ กฎหมายมอบหมายให้มี
อำ�นาจกระทำ�การใดก็ตาม เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีหน้าทีท่ จี่ ะ
4
5
6
7

ต้องใช้อ�ำ นาจนัน้ และเมือ่ กฎหมายให้อ�ำ นาจหน่วยงาน
ของรัฐในการออกคำ�สั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำ�ระเงินและ
มีอำ�นาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไป
ตามคำ�สัง่ ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้อ�ำ นาจนัน้
จะละเลยไม่ใช้อ�ำ นาจดังกล่าวแล้วกลับมาฟ้องเจ้าหน้าที่
ต่ อ ศาลขอให้ ศ าลมี คำ � พิ พ ากษาหรื อ คำ � บั ง คั บ ให้
เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทำ�ละเมิดชำ�ระเงินค่าสินไหมทดแทนนัน้
หาเป็นการชอบไม่ และหากศาลรับคำ�ฟ้องของหน่วย
งานรัฐไว้พิจารณาพิพากษา ก็จะมีผลเท่ากับว่าศาล
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ที่จะต้องใช้อำ�นาจตามที่กฎหมายมอบหมายให้
ใช้โดยปริยาย6
ในระหว่างปี 2554 - 25577 ศาลปกครองสูงสุด
ได้ ก ลั บ แนวคำ � วิ นิ จ ฉั ย โดยเห็ น ว่ า กรณี ที่ ห น่ ว ยงาน
ทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยัง
มีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบั ง คั บ ทางปกครอง ก็ ไ ม่ ตั ด สิ ท ธิ ห น่ ว ยงานที่ จ ะ
ใช้สิทธิทางศาล กล่าวคือ หน่วยงานชอบที่จะเสนอ
ข้ อ พิ พ าทให้ ศ าลซึ่ ง เป็ น องค์ ก รตุ ล าการพิ จ ารณา
พิพากษาอรรถคดี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์
ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันที่จะได้รับ
การรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาล ทั้งนี้ ข้อขัดข้อง
ในการบังคับใช้กฎหมายนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้อง
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ได้พยายามดำ�เนินมาตรการบังคับ
ทางปกครองแล้ว แต่กย็ งั ไม่อาจทีจ่ ะดำ�เนินการให้บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ จึงมีความจำ�เป็นต้อง
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อ
เจ้าหน้าที่ตามคำ�สั่งทางปกครอง

มาตรา 63/7 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2562 (ยกเลิกมาตรา 55 ถึงมาตรา 63)
คำ�สั่งคำ�ร้องที่ 113/2545, 74/2546, 157/2546, 154/2547, 242/2547, 337/2547, 618/2547, 838/2547, 913/2547, 12/2548, 191/2548, 196/2548,
797/2548, 133/2551, 809/2551 และ 485/2552
ความเห็นแย้งในคำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ประชุมใหญ่)
ตามนัยคำ�สั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 128/2554 คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ประชุมใหญ่)
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แม้ปจั จุบนั หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
และ ขายทอดตลาดได้ตามมาตรา 63/7 ถึงมาตรา 63/14
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 อันเป็นการ
กำ�หนดมาตรการหนึง่ เพือ่ ให้ได้รบั ชำ�ระเงินโดยครบถ้วน
อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า หน่วยงานไม่มี
ความพร้อมในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2562 เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และความชำ � นาญในการสื บ ทรั พ ย์ ยึ ด หรื อ อายั ด
ทรัพย์สิน และขายทอดตลาด อีกทั้งยังมีข้อขัดข้องเรื่อง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการทีห่ น่วยงานของรัฐ
จะดำ�เนินการบังคับทางปกครองเอง อาจทำ�ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการได้ ก็ไม่ตดั สิทธิหน่วยงานของรัฐ
ทีจ่ ะใช้สทิ ธิทางศาล ทัง้ นี้ ตามคำ�สัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่
คผ.86/2563 (อ่านเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563)8 แต่ถึง
อย่างไรก็ดี การใช้สทิ ธิเรียกร้องทางศาลทีว่ า่ นัน้ ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาในการฟ้องคดีด้วย9
เกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี กรณีเจ้าหน้าที่
กระทำ�ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ประการหนึ่ง หรือมิใช่การ
กระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่อีกประการหนึ่ง สิทธิเรียก
ร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
ทั้งสองประการนั้น มีกำ�หนดอายุความตามมาตรา 10
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กล่าวคือ มีกำ�หนดอายุความ
สองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน10 และ
กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้อง
รับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้อง
รับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำ�หนด
อายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำ�สั่ง
ตามความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง11 และในกรณี
ที่ ก ระทรวงการคลั ง มี ค วามเห็ น ว่ า มี เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ ง
รับผิดแตกต่างไปจากความเห็นของหน่วยงาน ถือว่า
หน่วยงานได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนใหม่ในวันที่หน่วยงาน
ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีเช่นว่านี้
อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วย
งานมีกำ�หนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานได้
รับแจ้งความเห็นจากกระทรวงการคลัง12 ซึ่งถือว่าเป็น
วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
สำ�หรับอายุความฟ้องคดีในเรื่องละเมิด แต่เดิม
มา มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บัญญัตไิ ว้เป็นการทัว่ ไปในวรรคหนึง่ ว่า “สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุ
ความเมือ่ พ้นปีหนึง่ นับแต่วนั ทีผ่ ตู้ อ้ งเสียหายรูถ้ งึ การ
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทน หรือ
เมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำ�ละเมิด” และในวรรคสอง
บัญญัติว่า “แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็น
ความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี

มาตยืนตามแนวคำ�วินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คำ�สั่งที่ 420/2557 (ประชุมใหญ่)
ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีกรณีเกิดเหตุขดั ข้องในการบังคับตามคำ�สัง่ ทางปกครอง มีแนวคำ�วินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุด วินจิ ฉัยไว้เป็น 2 แนวทาง
คือ
(1) คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐/๒๕๖๑ และคำ�สั่งที่ คผ.86/2563 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
		 ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(2) คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 620/2560 ใช้ระยะเวลา 1 ปี ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
		 2542
10
หมายถึง วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้วินิจฉัยสั่งการแล้ว (คำ�พิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.547/2558 อ.701-702/2559 คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.6/2561 คผ.20/2561 คผ.125/2562)
11
หมายถึง วันที่หน่วยงานได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2560)
12
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.258/2561
8
9
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กำ�หนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้น
ไซร้ ท่านให้เอาอายุความทีย่ าวกว่านัน้ มาบังคับ” แม้
ต่อมามาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จะบัญญัติ
เรื่ องอายุ ค วามไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่
เป็นผู้กระทำ�ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวซึง่ เป็นกฎหมายพิเศษมีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับ
มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นกฎหมายทั่วไป จึงมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติ
มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็
แต่เฉพาะวรรคหนึง่ ในส่วนทีก่ �ำ หนดให้สทิ ธิเรียกร้องขาด
อายุความเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้
ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เท่านั้น หาได้มีข้อความขัดหรือแย้งและมีผลเป็นการ
ยกเลิกมาตรา 448 วรรคหนึ่งในส่วนที่กำ�หนดให้สิทธิ
เรียกร้องขาดอายุความเมือ่ พ้นกำ�หนดสิบปีนบั แต่วนั ทำ�
ละเมิด13 และวรรคสองในส่วนที่กำ�หนดว่าถ้าเรียกร้อง
ค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมาย
ลักษณะอาญาและมีกำ�หนดอายุความทางอาญายาว
กว่าท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ14 แต่
อย่างใดไม่ และแม้ตอ่ มามาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 จะบัญญัติไว้เป็นการทั่วไปว่า การฟ้องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทำ�ละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
ให้ยนื่ ฟ้องภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่ง
การฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบั แต่วนั ทีม่ เี หตุแห่งการฟ้อง
คดี แต่บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวซึง่ เป็นกฎหมาย

ทั่วไปก็มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ยกเลิกมาตรา 10 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ15

กรณีเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย
คำ�สั่งของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระ
ทำ�ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทีส่ งั่ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นชำ�ระเงินค่าสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งคำ�สั่งไว้โดยชอบแล้ว ย่อมมีผลทางกฎหมาย
ก่ อ ให้ เ กิ ด หน้ า ที่ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ในอั น ที่ จ ะต้ อ งนำ �
เงินค่าสินไหมทดแทนตามจำ�นวนที่ระบุไว้ในคำ�สั่งมา
ชำ�ระให้แก่หน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
เวลาที่ระบุไว้ในคำ�สั่งดังกล่าวนับแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นได้รับแจ้งคำ�สั่งหรือเวลาที่ตามกฎหมายแล้วถือว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับแจ้งคำ�สั่งเป็นต้นไปตามมาตรา 42
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 และคำ�สั่งทางปกครองนั้นย่อมมี
ผลตราบเท่าที่ไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อน
เวลาหรือโดยเหตุอนื่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน และโดยที่หน้าที่ที่คำ�สั่งดังกล่าวก่อให้เกิดแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น มิใช่หน้าที่ซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดย
สภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยแท้
แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ในขั้นตอนการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง คำ�สั่ง
ทางปกครองที่ใช้เป็นฐานในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองและหน้าที่ที่คำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวก่อให้

คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.96/2552
อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญา เป็นไปตามมาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา “มาตรา 51 ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องทางแพ่งเนื่องจากความผิดนั้นย่อมระงับไปตามกำ�หนดเวลาดังที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา แม้ถึงว่าผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตในมาตรา 193/20 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะ
เป็นผู้ฟ้องหรือได้ฟ้องต่างหากจากคดีอาญาก็ตาม
ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจำ�เลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกำ�หนด
อายุความในมาตรา 193/32 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ถ้าโจทก์ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจำ�เลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ยื่นฟ้องแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”
ถ้าคดีอาญาใดได้ฟ้องต่อศาลและได้ตัวผู้กระทำ�ความผิดมายังศาลด้วยแล้ว แต่คดียังไม่เด็ดขาดอายุความซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุด
หยุดลงตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
15
คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2560, คำ�สั่งที่ 692/2560, คำ�สั่งที่ คผ.125/2562
13
14
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เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจึงมิได้สิ้นผลลงไปพร้อมกับ
ความตายของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด แต่หน้าที่ดังกล่าว
เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของเจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ พร้อมๆ
กับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในอันที่จะต้องชำ�ระ
ค่าสินไหมทดแทน และบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่
และความรับผิดอืน่ ๆ ซึง่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพ
แล้วไม่เป็นการเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันทีที่เจ้า
หน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง และมาตรา
1600 ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายจึงมีหน้า
ที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่คำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวก่อ
ให้เกิดแก่เจ้าหน้าทีท่ ถี่ งึ แก่ความตายแทนเจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้
ทัง้ นี้ ไม่เกินมูลค่าหรือราคาทรัพย์มรดกของเจ้าหน้าทีท่ ี่
ตกทอดแก่ทายาทเท่านัน้ ตามมาตรา 1601 แห่งประมวล
กฎหมายเดียวกัน หากทายาทละเลยไม่น�ำ เงินค่าสินไหม
ทดแทนมาชำ�ระให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยถูกต้องครบ
ถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หน่วยงานของรัฐก็ยอ่ ม
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามทีก่ �ำ หนดในพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก่
ทายาทของเจ้าหน้าทีท่ ถี่ งึ แก่ความตายได้16 ภายใต้บงั คับ
แห่งบทบัญญัติมาตรา 63/4 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ในกรณีทมี่ ขี อ้ ขัดข้อง
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็ไม่ตดั สิทธิหน่วย
งานของรัฐที่จะใช้สิทธิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอ
บังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีตอ่ เจ้ามรดกได้ภายในอายุ
ความตามมาตรา 1754 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์17
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ออกคำ�สั่งเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่ถึงแก่

ความตายก่อน หน่วยงานของรัฐย่อมไม่มีอำ�นาจออก
คำ�สั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใน
กรณีทอี่ อกคำ�สัง่ เรียกให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแล้วแต่
เจ้าหน้าที่ได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับทราบคำ�สั่ง
คำ�สั่งทางปกครองนั้นย่อมไม่เกิดผลทางกฎหมายและ
ไม่อาจใช้ยันเจ้าหน้าที่ได้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
จึงไม่อาจใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาท
ของเจ้าหน้าทีผ่ ถู้ งึ แก่ความตายนัน้ โดยอาศัยอำ�นาจตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 โดยออกคำ�สั่งให้ทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำ�ระค่าสินไหมทดแทนได้18 หน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ สียหายจะต้องใช้สทิ ธิเรียกร้องทางศาลเพือ่ ขอ
ให้ศาลมีคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งให้ทายาทของเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นชำ�ระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความหนึ่งปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รู้หรือควรได้รู้
ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น และต้องทราบแล้วว่า
หน่วยงานมีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้ามรดก
แต่ไม่เกินสิบปีนบั แต่เมือ่ เจ้าหน้าทีถ่ งึ แก่ความตาย ทัง้ นี้
ตามมาตรา 1754 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากหน่วยงานของรัฐที่เสีย
หายในฐานะเจ้าหนี้ยังไม่ทราบว่าตนมีสิทธิเรียกร้องต่อ
เจ้ามรดกในขณะที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้า
มรดก อายุความหนึ่งปีจะยังไม่เริ่มนับ19 และไม่ว่าจะ
เป็นประการใดก็ตาม หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของ
รัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วย
งานของรัฐมีคำ�สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับ
ผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด
และต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระทำ�ละเมิด20

คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.121/2561
คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 128/2554 คำ�สั่งที่ 830/2557
18
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.319-320/2562
19
คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 579/2551, คำ�สั่งที่ 835/2557
20
คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2560, คำ�สั่งที่ 39/2562
16
17

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

23

DBD Good Time
ปกิณกะ

“โชวห่วย” Never Die!
เมื่อปรับโฉมใหม่
ใส่ “เทคโนโลยี - พลิกแนวคิด”
สู่ภาพ Outlet ชุมชน

KEEP YOUR DISTANCE

คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่า “ร้านโชวห่วย” กำ�ลังถูกบีบให้หายไปช้าๆ จากการเข้ามาของ “ร้านสะดวกซื้อ” ใช่หรือไม่
แต่หากได้รู้สถิติ “การเติบโต” ของร้านค้าโชวห่วย คุณอาจไม่คิดเช่นนั้น เพราะ…
● ในปี 2561 ประเทศไทยมีร้านค้าโชวห่วย 438,820 ร้าน ส่วนปี 2562 “เพิ่มขึ้น” เป็น 443,123 ร้าน
● เมือ
่ เทียบ “ส่วนแบ่ง” ระหว่างร้านโชวห่วย ร้านสะดวกซือ้ และไฮเปอร์มาร์เก็ต จะพบว่า ร้านโชวห่วยมีสดั ส่วนสูงสุด
ที่ 44.1% ตามด้วยร้านสะดวกซื้อ 31.8% และไฮเปอร์มาร์เก็ต น้อยสุดที่ 24.1%
หากพิ จ ารณา “การกระจายตั ว ” โดยแบ่ ง ตามภู มิ ภ าคจะพบว่ า “ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ” เป็ น ภาคที่ มี
ร้านค้าโชวห่วยกระจายอยู่มากที่สุดในประเทศถึง 34% ขณะที่ ภาคกลาง 22% ภาคเหนือ 16% ภาคใต้ 15% ส่วนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล อยู่ที่ 13%

โชวห่วยโตต่อเนือ่ งครองแชมป์สว่ นแบ่งการตลาด
การเติบโตของร้านโชวห่วย

การกระจายตัวของโชวห่วยทั่วประเทศ

13% 16%
15%
22% 34%

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร

ส่วนแบ่งในตลาด

41.1%
ร้านโชวห่วย
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31.8%
ร้านสะดวกซื้อ
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24.1%

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันอย่างเข้มข้น
ของเหล่าร้านค้า ทัง้ ร้านโชวห่วย ร้านสะดวกซือ้ และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกคนล้วนต้องขยับตัวเพือ่ ตอบโจทย์
และเอาชนะใจผู้บริโภคให้ได้

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

รัฐออกแรงหนุน “โชวห่วย” พลิกโฉม ยกระดับสู่ “SMART โชวห่วย”
ประเด็นนีม้ าจากการที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้จดั โครงการ
“พัฒนาร้านค้าปลีกสู่ SMART โชวห่วย” ซึง่ ร่วมกับภาครัฐ
เอกชน สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สถาบันการศึกษา และ
สถาบันการเงิน รวมถึง ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย
ในระดับท้องถิ่น ผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ เปิ ด ตั ว การพั ฒ นา
ร้านค้าโชวห่วยให้กลายเป็น SMART โชวห่วย ด้วยการ
พลิกกลยุทธ์ปรับร้านค้าเป็นโฉมใหม่กับแนวคิด “คนซื้อ
สะดวก คนขายจัดการง่าย” เช่น ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย

จัดการระบบ แบ่งเบาภาระการบริหารจัดการ ขยายบริการ
สร้างยอดขายเพิม่ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ
ชุมชน แนวคิดดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงโครงการนามธรรม
เพราะกระทรวงพาณิชย์ประกาศเอาจริง! ทั้งยังกำ�หนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าภายในปี 2563 จะสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับร้านค้าโชวห่วยไม่ต่ำ�กว่า
30,000 ร้านทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ร้านค้าประเภท
ดังกล่าวมีศักยภาพมากขึ้น สามารถเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

พิสจู น์ ไอเดีย “โชวห่วยอัจฉริยะ” เป็นไปได้ ในสังคมไทย!
ในแง่ ก ารปรั บ ตั ว ของร้ า นค้ า โชวห่ ว ยที่ ภ าครั ฐ และพั น ธมิ ต รความร่ ว มมื อ
พยายามผลักดันผ่านโครงการนี้ ถูกวิเคราะห์มาจาก Pain Point จริงของธุรกิจ พร้อม
กับพัฒนาเป็นต้นแบบให้เห็นภาพความเป็นไปได้จริง ซึ่งหลักการพลิกโฉมของร้านค้า
โชวห่วยง่ายๆ ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่จะทำ�ให้ร้านค้าสะดวกกับผู้บริโภค เช่น การจัด
ผังร้าน-เรียงสินค้าให้ง่ายต่อการค้นหา, การจัดโปรโมชันดึงดูดลูกค้า, การใช้เทคโนโลยี
ช่วยบริหารจัดการให้เป็นระบบ อาทิ เครื่อง POS เพื่อช่วยบริหารสต็อกสินค้าและ
การทำ�บัญชี, การรับชำ�ระสินค้าผ่าน QR code, การจำ�หน่ายสินค้าชุมชน หรือแม้แต่
การเติมภาพลักษณ์ มุมกาแฟ และครัวชุมชน รวมถึงการเปิดจุดรับชำ�ระค่าบริการเพือ่ สร้าง
ช่องทางรายได้ใหม่ๆ แก่ร้าน เป็นต้น

SCAN

อุปสรรคสำ�คัญ คือ การก้าวข้าม “บันไดขั้นแรก” ไม่ ใช่ “คู่แข่งรายใหญ่”
ต้ อ งยอมรั บ ว่ า แนวคิ ด ดั ง กล่ า วไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก พีเ่ ลีย้ งเพือ่ ช่วยให้ค�ำ ปรึกษา ปรับภาพลักษณ์ให้รา้ นค้า ทัง้ ยังมี
แถมไอเดี ย ที่ ภ าครั ฐ พยายามเฟ้ น ออกมาแนะนำ � บริ ก ารปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ำ � การเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า
ร้านค้าโชวห่วยให้ปรับตัวเช่นนี้ ก็ยังเป็นแนวทางที่เรียกว่า SME-OTOP และสินค้าชุมชนจากท้องถิ่น เพื่อจำ�หน่าย
ค่อยเป็นค่อยไป ชวนให้ร้านค้าลุกขึ้นปัดฝุ่นให้ตัวเองแต่ ในร้ า นค้ า เพื่ อ ขยายช่ อ งทางสร้ า งรายได้ จากสถิ ติ ก าร
ไม่ถงึ กับต้องทุบร้านสร้างใหม่ เพราะเทคโนโลยีทว่ี า่ มาทัง้ หมด เติบโตแบบน้ำ�ซึมบ่อทรายของ “ร้านค้าโชวห่วย” ที่ได้เห็น
ก็เป็นแนวทางทีร่ า้ นสะดวกซือ้ และไฮเปอร์มาร์เก็ตต้องมุง่ ไป ประกอบกั บ แนวทางการผลั ก ดั น อย่ า งเป็ น รูปธรรมของ
เช่นกัน แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคและทำ�ให้ความสำ�เร็จเกิดขึน้ ยาก ภาครัฐและเอกชนทั้งหลาย เชื่อว่า “เอกลักษณ์” ความ
ทีส่ ดุ ก็คอื การก้าวข้ามออกจากกรอบความคิดเดิม! สิง่ นีต้ า่ ง เป็นร้านโชวห่วยจะยังคงอยูก่ บั สังคมไทยไปอีกนานเท่านาน
หากที่เป็นอุปสรรคขนาดมหึมาของร้านค้าโชวห่วยดั้งเดิม และยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพได้อีกยาวไกล ไม่แน่ว่า…
ดังนั้น นอกจากแนะนำ�แนวทางแล้ว กระทรวงพาณิชย์ ท้ายทีส่ ดุ เราอาจได้เห็น โชวห่วยยุคใหม่ทกี่ ลายเป็น “Outlet”
ยั ง ออกแอ็ ค ชั น สำ � คั ญ ผ่ า นการพั ฒ นาความรู้ ก ารบริ ห าร ที่ มี ส ายสั ม พั น ธ์ แ น่ น แฟ้ น กั บ ชุ ม ชน และสวมบทบาท
จั ด การธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ ด้ ว ย เดิมกับการเป็น “ฐานรากทางเศรษฐกิจ” ของประเทศไทย
รวมถึ ง แนวทางการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ไปอีกยาวนาน
บริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุ
โดยมีการจั
ณข้ดอทีมูลมจาก https://gybo.org/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.marketingoops.com/reports/grocery-store/
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คำ�ถาม 7 ข้อ

ที่ธุรกิจต้องตอบให้ ได้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง?

“

“

ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ถ ด ถ อ ย มั ก ทำ � ใ ห้ เ ร า เ ห็ น
ข้อบกพร่องของกลยุทธ์การดำ�เนินงาน แต่ไม่ใช่ทุกคน
ที่สามารถหาข้อบกพร่องของธุรกิจของตัวเองเจอ
และแก้ได้ทุกจุด และก็ไม่ใช่ทุกคนที่เจอจุดอ่อนของ
ธุรกิจแล้วแน่ใจว่าใช่จุดอ่อนจริงๆ

ความผิดพลาด
ที่ซีเรียสที่สุดไม่ได้เกิดจาก
คำ�ตอบที่ผิด
แต่หายนะที่แท้จริง
เกิดจากการตั้งคำ�ถาม
ที่ผิดต่างหาก

จากบทความของ Robert Simons จาก
Harvard Business Review ได้พูดถึง 7 คำ�ถาม
สำ�คัญที่ต้องตอบเพื่อทดสอบกลยุทธ์ของธุรกิจ
เมื่อต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่ง 7 คำ�ถามสำ�คัญ
ก็ ช่ ว ยให้ เ ราทบทวนว่ า ธุ ร กิ จ ของเราให้ ค วามสำ � คั ญ
ปีเตอร์ ดรักเกอร์
กั บ อะไรกั น แน่ อะไรมี ค วามสำ � คั ญ มากที่ สุ ด ก่ อ นหลั ง
อะไรคื อ ตั วชี้ วั ดที่เราต้องรู้จ ริงๆ ธุรกิจ ของเราต้องจริงจังกับการปรับตัว อย่างไรเพื่อจะได้ปรับกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ
เข้ากับเรื่องที่ไม่คาดฝันในอนาคต

1. ตกลงลูกค้าของธุรกิจเป็นใครกันแน่?

คำ�ถามพื้นฐานที่สุดอย่าง “ลูกค้าของเราคือใคร” นี่
แหละที่หลายคนชอบตั้งคำ�ถาม แต่น้อยคนที่จะกลั่นกรอง
จนได้คำ�ตอบจริงๆ การหาลูกค้าที่แท้จริงทำ�ให้เรารู้ว่าเรา
ต้องทุ่มเงิน ทุ่มแรง ทุ่มทรัพยากรไปกับอะไรบ้างเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และตัดงบ ตัด
ทรัพยากรกับเรื่องที่ไม่จำ�เป็น
แมคโดนัลด์เป็นตัวอย่างชัดเจน แมคโดนัลด์ในช่วงปี
2010 มีสาขาทัว่ โลกประมาณ 32,000 แห่ง มีคนมาใช้บริการ
เกือบ 60 ล้านคนทัว่ โลก ในช่วงปี 1980 - 1990 แมคโดนัลด์
ตระหนั ก ดี ว่า ลู ก ค้าไม่ใช่ค นที่มากินร้านอาหาร แต่เป็น
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของแฟรนไชส์ ทำ�ให้แมค
โดนัลด์เปิดสาขาได้เพิ่มอีกปีละ 1,700 สาขา
แมคโดนัลด์ถามคำ�ถามที่ว่า “จริงๆ แล้ว ลูกค้าของ
เราเป็นใครกันแน่?” อยูเ่ รือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ Jim Cantalupo
CEO ของแมคโดนัลด์ในตอนนั้นฟันธงว่า “หัวหน้าสาขา
ของแมคโดนัลด์นั่นแหละคือลูกค้า” ทำ�ให้แมคโดนัลด์
แต่ละสาขามีเมนูที่ปรับไปตามรสนิยมของลูกค้าในพื้นที่
จนลูกค้าที่มากินพอใจ
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2. ค่านิยมของบริษัทให้ความสำ�คัญกับใครกันแน่?

ลูกค้า พนักงานบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ตกลงใครกันแน่ท่ีบริษัทให้ความสำ�คัญ และประโยชน์ของ
ใครกันแน่ทตี่ อ้ งมาก่อน? บางธุรกิจอาจจะตอบว่า ท้ายทีส่ ดุ
พนักงานของบริษัทต้องมาก่อนเสมอ เพราะถ้าเราให้ความ
สำ�คัญ ดูแลพนักงานของเราอย่างดี พนักงานของเราก็จะ
ดูแลลูกค้าของเราอย่างดี และนั่นก็หมายถึงสิ่งดีๆ ที่จะได้
กลับมาสู่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและคนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของเรา
ซึ่งคำ�ตอบนั้นไม่มีถูกผิด แต่การสื่อสารคำ�ตอบที่ได้
ให้กับคนในและนอกบริษัทต่างหากที่สำ�คัญกว่าตัวคำ�ตอบ
เสียอีก และนั่นก็ช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ สำ�หรับ
ธุรกิจ

3. อะไรกันแน่ที่เป็นตัวบอกศักยภาพของธุรกิจ?

เมื่ อ เทคโนโลยี ก้ า วหน้ า ทำ � ให้ เ ราเก็ บ ข้ อ มู ล มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น ตัวชีว้ ดั ทีบ่ อกถึงศักยภาพ
และความสามารถของธุรกิจจึงมีมากขึ้น ทำ�ให้เราได้เห็น
แต่คำ�ถามคือแล้วข้อมูลตัวไหนล่ะที่สำ�คัญพอที่เราจะใช้
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้? เพราะยิ่งมีตัวชี้วัดมากเกินไป
ทำ�ให้เกิดค่าเสียโอกาสตามมา แทนที่เราจะโฟกัสไปตัว
ที่สำ�คัญ กลับต้องเสียเวลาวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่จำ�เป็น
ยกตั ว อย่ า งเช่ น Amazon ที่ โ ฟกั ส ไปที่ ร ายได้ ต่ อ
คลิก (Revenue per click) และรายได้ต่อเว็บเพจ (Revenue
per page turn) สองตัวนี้ก็มีความสัญพอที่จะบอกเราได้ว่า
Customer Experience หรือประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อ
บริ ก ารของ Amazon นั้ น มี คุ ณ ภาพมากน้ อ ยแค่ ไ หน
การมีตัวชี้วัดมากเกินไปทำ�ให้เราเสียโอกาสในการพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าไป

4. ขอบเขตของการทำ�ธุรกิจอยู่ตรงไหน?

เพราะทุกการกระทำ�ของคนๆ หนึ่งในธุรกิจย่อมส่ง
ผลต่อธุรกิจ ยิง่ ผูจ้ ดั การต้องเผชิญกับทัง้ การเติบโตของธุรกิจ
และกำ�ไร เราสามารถบอกคนในบริษทั ได้วา่ เราต้องทำ�อะไร
หรือบอกว่าเราห้ามทำ�อะไร
การที่เราบอกพนักงานถึงสิ่งที่ต้องทำ�จะช่วยให้ธุรกิจ
ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำ�ที่เราไม่ได้ให้อำ�นาจ
เขา มั น คื อ นโยบายที่ เ น้ น ความปลอดภั ย และคุ ณ ภาพ
ของการทำ � งาน แต่ ถึ ง อย่ า งนั้ น ถ้ า ธุ ร กิ จ ของเราเน้ น
นวัตกรรม เน้นความเป็นผู้ประกอบการ แทนที่เราจะบอก
พนักงานว่าพนักงานควรทำ�อะไร เราควรบอกพนักงาน
ว่าพนักงาน “ไม่” ควรทำ�อะไรมากกว่า
คำ � ถามคื อ มั น ไม่ เ หมื อ นกั น หรื อ ? ระหว่ า งบอก
ให้ทำ�อะไร กับบอกไม่ให้ทำ�อะไร คำ�ตอบคือไม่เหมือน
เพราะถ้าเราบอกพนักงานหรือคนในองค์กรแค่อย่างหลัง
อย่างเดียว มันจะเปิดโอกาสให้คนได้สำ�รวจว่าอะไรที่เรา
ไม่ห้ามและทำ�ได้ การที่เราบอกพนักงานแค่สิ่งที่พวกเขา
ห้ามทำ�นัน้ ทำ�ให้พนักงานมีอสิ ระทีจ่ ะทำ�อะไรก็ได้ทเ่ี ราไม่หา้ ม
ซึ่งจะนำ�ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา
อย่างตอนที่สตีฟ จอบส์ เคยบอกว่า Apple จะไม่ทำ�

PDA ออกมาขายอย่างแน่นอน จอบส์ ได้พูดไว้ว่า “คนมัก
จะคิดว่าการโฟกัสคือการเห็นด้วยกับสิ่งที่เราใส่ใจ แต่
มันไม่ได้หมายความแค่นนั้ การโฟกัสมันยังหมายถึงการ
ปฏิเสธไอเดียดีๆ หลายๆ อย่างด้วย”

5. เราจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในบริษัทได้อย่างไร?

กระตุ้ น ให้ พ นั ก งานคิ ด เหมื อ นเจ้ า ของธุ ร กิ จ ลอง
กระตุ้นให้พนักงานตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแปลกใหม่
จากทีเ่ คยทำ�อยูเ่ ป็นประจำ� จัดลำ�ดับและสนับสนุนพนักงาน
ตามความสามารถ มอบหมายความรับผิดชอบทีน่ อกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทเอาไว้บ้าง เพื่อกระตุ้นความเป็น
ผูป้ ระกอบการแก่ตวั พนักงาน รวมถึงให้พนักงานได้รว่ มงาน
กับหัวหน้าสองคนที่มาจากแผนกที่ต่างกัน ซึ่งนั่นก็ทำ�ให้
พนักงานได้ทำ�งานและเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำ�งาน

6. พนักงานเอาจริงกับการช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานคน
อื่นมากน้อยแค่ ไหน?

นั่ น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า พนั ก งานของเรามี สำ � นึ ก ในเป้ า
หมายของบริษัทหรือเปล่า การเล่าเรื่องที่มีคุณค่าและเป็น
สิ่งที่พนักงานทุกคนให้ความใส่ใจเป็นทักษะที่เราในฐานะ
ผู้นำ�ควรมี เมื่อทุก คนมีสำ�นึก ต่อเป้า หมาย ทุ ก คนก็ จะ
รับผิดชอบในงานที่ทำ�
การได้ประสานงาน ทำ�งานร่วมกันก็เป็นอีกทางที่
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และเรื่องของความแฟร์
ความยุตธิ รรมในองค์กรก็เป็นอีกเรือ่ งทีไ่ ม่ควรมองข้าม เช่น
ในเรื่องของความแตกต่างในแง่ของผลตอบแทน เป็นต้น

7. เคยคิดถึงความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจของเราหรือไม่?

เพราะถ้ า เราคิ ด ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ทั้ ง โอกาสและ
หายนะจะทำ�ให้เราได้คอยสอดส่องสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
รอบๆ ตัวธุรกิจและทบทวนกลยุทธ์อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะ
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จะช่วยทำ�ให้
เราได้ต้ังคำ�ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ท้าทายสมมติฐานในการ
ทำ�ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนการทำ�กำ�ไร การบริหารจัดการ
โครงการต่างๆ ทีส่ �ำ คัญคือเราสามารถกระตุน้ ให้พนักงานได้
ร่วมกันตัง้ คำ�ถามทีว่ า่ นัน้ ก็จะทำ�ให้เราได้มมุ มองทีค่ รบถ้วน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.marketingoops.com/exclusive/business-case/7-questions-to-ask-for-business-during-recession/

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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