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ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ที่ DBD กำากับดูแลอยู่ ได้รวดเร็วขึ้น โดย
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้มอีายคุรบ 98 ป ีโดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาได้ 

มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย และได้รับความพึงพอใจ

สูงสุด ขณะเดียวกัน ก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย  

การเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยงบนบริบท

การเปล่ียนผ่านทั้งของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นที่พึ่งแก่

ภาคธุรกิจและประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดย

ต้องมีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกับความพอเหมาะกับ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ซ่ึงตลอดระยะเวลา 98 ปี

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติราชการอย่างเต็ม

ความรู้ความสามารถ บริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล  

ทำาให้กรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำาด้านบริการ

หนว่ยงานหนึง่ของประเทศ และพรอ้มเป็นภาคเีครือขา่ย

กับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเติบโตและความมั่นคง 

แก่ระบบเศรษฐกิจของไทย

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก้าวสู่ปีที่ 

99 ซึ่งเป็นปีที่ทุกคนต้องการกำาลังใจและพลังบวก 

ในการผลักดัน ใ ห้สามารถเ ดินไปข้ า งหน้ าด้ วย

ความมั่นคง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ซ่ึงทุกประเทศท่ัวโลกล้วนแต่ได้รับ

ผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น รวมทั้งเป็นปีที่สุดแสนท้าทาย

สำาหรับทุกภาคส่วนในการบริหารกิจการและกำาหนด

ทิศทางการดำาเนินชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดข้ึนอย่าง

บอบช้ำาน้อยที่สุด กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ

ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย

ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกเวทีการค้า  

ได้กำาหนดแคมเปญ ‘Powered by DBD’ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการดำ า เ นินงานตลอดปี โดยมี  

เป้าหมายสำาคัญ คอื “การเสรมิพลงัสรา้งความเขม้แขง็ 

ให้ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีไทย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้มีความมั่นคง” โดยมุ่งผลักดันให้ธุรกิจ

ไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและการบริหารจัดการท่ีดี

ขึน้ ไดแ้ก ่1) ธรุกจิไทยมผีลิตภาพทีสู่งขึน้ มคีวามสามารถ

ในการแขง่ขนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 2) ธรุกจิไทย 

มภีมูคิุม้กนัทีด่ ีมคีวามมัน่คงในการดำาเนนิธรุกจิ สามารถ

รับมอืกับสถานการณ์ตา่งๆ ทีม่คีวามผันผวน ไม่แนน่อน 

และซับซ้อน และ 3) การกระจายผลประโยชน์จาก 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง มีความเท่าเทียม

กัน และลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

สำาหรบัรปูแบบการเสรมิพลงัใหผู้ป้ระกอบการไทย 

คอื การใหค้วามรู้ดา้นการบริหารจดัการธรุกจิและความรู ้

ที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้ง กำาหนด

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจ

สามารถเดินต่อไปได้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

และ AI มาช่วยในการแก้ปัญหา “ปิดจุดอ่อน เสริม 

จุดแข็ง” เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

และบริการ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดโดยขยาย 

ชอ่งทางการตลาดใหม้คีวามหลากหลายครอบคลมุกลุม่

เปา้หมายไดม้ากทีส่ดุ ทัง้ชอ่งทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์

ปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็น

ตัวกำาหนดการผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้นโยบาย 

“ตลาดนำาการผลิต” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับ “วิถีปกติใหม่” 

(New Normal) เพื่ออำานวยความสะดวกภาคธุรกิจให้

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่วิถี

ธุรกิจในยุคถัดไป (Next Normal) ด้วยความมั่นคง
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นอกจากนี้ ยังส่งเสริมธุรกิจที่สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนการ

ค้าของประเทศ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์  

ผู้ประกอบการโอทอป เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

สินค้าชุมชน ตลอดจน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการ

บริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ให้ร้านโชวห่วย 

ในพื้นที่เป็นกลไกกระจายรายได้และเป็นกำาลังสำาคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแหล่ง

จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน เป็นช่องทางการ

กระจายสินค้าโอทอป และสินค้าชุมชนต่างๆ เป็น

แหล่งจ้างงานที่สำาคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งสร้างโอกาส 

การเข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมลงทุนและพันธมิตร 

ทางธรุกจิ ซึง่จะทำาใหธ้รุกจิสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การส่งเสริม

และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุก

ระดับอย่างเต็มที่ สนับสนุนกลไกตลาดและส่งเสริม

ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำาเป็นต่อการบริหาร 

จัดการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

สามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ของโลก เป็นการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ที่กรมฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 

ผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่ง
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เล่มนี้มีอะไรเด่น?

ลดค่าธรรมเนียมการจัดตั้งธุรกิจ
ผ่านระบบออนไลน์ 50% 

กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง 

โดยต้องมีต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจที่ไม่สูงเพื่อสร้าง

ความได้เปรียบทางธุรกิจ และที่สำาคัญการติดต่อกับ

หน่วยงานราชการต้องมีความคล่องตัว จึงมอบหมาย

ให้กรมพฒันาธรุกจิการคา้ เดนิหนา้พฒันาการใหบ้รกิาร  

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจที่ต้อง

มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำาคัญต้อง

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของภาคธุรกิจลง 

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวง

พาณิชย์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำาหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร  

การขอสำาเนาเอกสารพรอ้มคำารบัรอง และคา่ธรรมเนียม

อื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด พ.ศ. 2563 

เพ่ือขยายระยะเวลาและเพิม่สว่นลดอตัราคา่ธรรมเนยีม

แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดที่จดทะเบียนผ่านระบบ

จดทะเบยีนนติบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Registration) 

จากเดิมลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็น 

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 

ธันวาคม 2566

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ประกอบการ

ที่จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบการจดทะเบียน 

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration  

จะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของการยื่น 

ขอจดทะเบียนฯ แบบ walk in ที่มีค่าธรรมเนียม  

5,500 บาท โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำากัดผ่าน
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ระบบ e-Registration ในอัตราใหม่นี้จะมีค่าธรรมเนียม

เหลือเพียง 2,750 บาท และห้างหุ้นส่วนจำากัดมีอัตรา 

ค่าธรรมเนียมเพียง 500 บาท การเปลี่ยนแปลง/ 

การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดมีอัตรา 

ค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง

สำาหรับการลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว  

เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการปรับปรุงบริการ

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน

ที่ 2 มกราคม 2563 ที่ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวน

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของ 

ทางราชการ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของภาครัฐ  

ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น

และประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุน

ให้ ผู้ประกอบการยื่นคำาขอจดทะเบียนผ่านระบบ 

e-Registration มากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยระบบ e-Registration 

ผู้ประกอบการสามารถดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง 

เปล่ียนแปลงฯ หรอืเพิม่ทนุไดง้า่ยทกุทีท่กุเวลา โดยไมม่ี

เรื่องเวลา/สถานที่มาเป็นอุปสรรค ช่วยประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันเป็นการช่วยบรรเทา

ผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในประเทศไทย 

และทั่วโลกยังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรง

แม้ว่าการลดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวอาจ

ทำาให้รัฐสูญเสียรายได้ลงกว่า 165 ล้านบาทต่อปี  

แต่ในทางกลับกันประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ 

อย่างมหาศาล เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ

ตน้ทนุในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ ยังจะส่งผลต่ออันดับของไทยด้านการจัด

อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing 

Business ของธนาคารโลกที่คาดว่าจะมีอันดับท่ีดีขึ้น

อีกด้วย ซึ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 คลี่คลายลงจะทำาให้นักลงทุนชาวต่างชาติ 

เกิดความสนใจและเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย 

ปลายทางในการมาลงทุนมากขึ้น
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นายทศพล  ทงัสบุุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย์ ที่เข้ารับตำาแหน่งอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าคนใหม่ และเป็นอธิบดีคนที่ 29 ของกรมฯ  

นี้ กางแผนนโยบายการบริหารงานสำาคัญท่ีต้องเร่ง

ดำาเนินการในปี 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทย

และ ทั่วโลกประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ทำาให้ทิศทางการดำาเนินงานของภาครัฐเกิด

การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย

ของประชาชน ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

ขณะที่ การดำาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งให้

นโยบายการบริหารงาน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ปี 2564

แก่เศรษฐกิจของประเทศก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องและ

มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ

เศรษฐกิจที่กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

การบริหารงานภายในกรมฯ จะดำาเนินงานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง

พาณชิย ์โดยจะสรา้งบรรยากาศการทำางานแบบทมีเวริค์

บูรณาการการทำางานเข้าด้วยกัน เกื้อกูลสนับสนุนกัน

ผสานให้เป็นหน่ึงเดียวทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ทุกคนทุกระดับจะ

ทำางาน ด้วยความโปร่งใส และต้องมีการปรับตัวให้ทัน

นายทศพล  ทังสุบุตร 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?
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ต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี อยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จของ

องค์กรร่วมกัน 

ภารกิจสำาคัญเร่งด่วน 3 ด้าน ที่จะดำาเนินการในปี 
2564 นี้ ประกอบด้วย

1) การดูแลเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจฐานรากของ

ประเทศแบบเข้มข้น เพื่อให้เป็นหัวใจหลักในการสร้าง

รายได้และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้

ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง โดยเฉพาะผู้ประกอบ

การสินค้าชุมชน โอทอป และสินค้าเกษตร เน้นการนำา

เทคโนโลยีมาใชแ้ละสง่เสรมิใหเ้ขา้สูช่อ่งทางการตลาดท่ี

ยัง่ยนื ดว้ยการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ และเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เพิม่ชอ่ง

ทางการตลาดทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน ์ในรูปแบบ Omni 

Channel (การขายแบบ 2 ทาง) ผา่นการจำาหนา่ยบนหา้ง 

คา้ปลีกสมยัใหม ่หา้งสรรพสินคา้ สนามบนิ สถานทีท่อ่ง

เที่ยว ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนทั่วประเทศ รวมถึง การ

สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ีผ่านเครือ

ข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้

ให้แก่ ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น
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การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรน

ไชส์ ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

และธุรกิจร้านอาหาร) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และ

จะเชื่อมโยงธุรกิจ Startup กับ เอสเอ็มอี ส่งเสริมให้

เอสเอม็อใีชป้ระโยชน์จากนวตักรรม เทคโนโลย ียกระดบั

และปิดจุดอ่อนการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

นอกจากนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจค้าส่งค้า

ปลีกไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ

ร้านค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาสู่

การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ให้ร้านโชวห่วยในพื้นที่เป็น

กลไกกระจายรายได้และกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิทอ้งถิน่ เนือ่งจากเป็นแหลง่จดัหาสนิคา้อปุโภค

บรโิภคของชมุชน เป็นช่องทางการกระจายสนิคา้โอทอป 

และสินค้าชุมชนต่างๆ และเป็นแหล่งจ้างงานที่สำาคัญ

2) การสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการดำาเนนิธรุกจิของ

ไทย สร้างธุรกิจธรรมาภิบาลไทย สร้างความเชื่อมั่นให้

คู่ค้า (Business Governance) โดยจะเน้นทั้งการกำากับ

ดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึง 

การส่งเสริมให้ธุรกิจนำาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน 

การประกอบธรุกจิมากขึน้ โดยยกระดบัธรุกจิตามเกณฑ์

มาตรฐาน ท่ีกรมฯ ได้จัดทำาข้ึน (อิงเกณฑ์มาตรฐาน

สากล) เพื่อเป็นธุรกิจต้นแบบ นอกจากน้ี จะใช้ระบบ

บัญชีมาตรฐานเข้ามาช่วยในการสร้างธรรมาภิบาล 

แก่ภาคธุรกิจ โดยให้สามารถจัดทำาบัญชีผ่านทาง 

แอพพลิเคชั่น หรือทางออนไลน์ และสามารถนำาส่งงบ

การเงินประจำาปีได้โดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการ 

หรือนักลงทุนนำาข้อมูลทางบัญชีท่ีได้ช่วยในการตัดสินใจ 

ลงทุนเพ่ิมเติมหรือพัฒนาธุรกิจของตนเอง รวมท้ัง  

ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของผู้ประกอบการ 

เช่น การพัฒนาสำานักงานบัญชีสู่เกณฑ์คุณภาพ  

การส่งเสริมสำานักงานบัญชีคุณภาพสู่สำานักงานบัญชี

ดิจิทัล และสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & 

Smart Accountant) รว่มกบัสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ
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3) เดินหน้าพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำากัดที่เป็นอุปสรรค

ในการประกอบธุรกิจ เช่น การนำาเทคโนโลยี AI มา

ใช้ในการจองชื่อนิติบุคคล การพัฒนาระบบการออก

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(e-Foreign Certificate) อำานวยความสะดวกนักลงทุน

ชาวต่างชาติการผลักดันการใช้ระบบจดทะเบียน

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบ

ธุรกิจ และน่าลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล

กลางของกรมฯ ให้เป็น “Big Data” สำาหรับผู้ประกอบ

การและระบบการคา้ของไทย รวมถงึการใหบ้รกิารเชือ่ม

โยงข้อมูลสู่หน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริการ

ประชาชน และภาคธุรกิจ จนเป็นโครงข่ายที่ทรงพลังนำา

มาซึ่งพันธมิตรทางการค้า และสามารถสร้างความเข้ม

แข็งให้แก่ธุรกิจไทยในระยะยาวต่อไป
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(DBD) จบัมอืกบั 2 หนว่ยงานพนัธมติร ไดแ้ก ่สำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สำานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) พัฒนาระบบการให้บริการ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยลงนามในบันทึกข้อตกลง 

วา่ดว้ยความรว่มมอื (MOU) ภายใตโ้ครงการพฒันาระบบ

การให้บริการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่าน

ชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส ์ซึง่เป็นการใหบ้รกิารออกหนงัสอื

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) เป็นการนำาเอา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ได้รับคำาแนะนำาและ

ความช่วยเหลือจาก DGA มาใช้เพื่อออกหนังสือรับรอง

ในกรณีที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จาก BOI ซ่ึงประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วย 

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วของ DBD ใหส้ามารถ

ยื่นคำาขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (DBD) ได้  

ณ จุดเดียว (Single Unit) ที่ BOI โดยความร่วมมือ 

ในครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ด้านการ 

เพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากนัก

ลงทุนต่างชาติ เน้นอำานวยความสะดวกให้สามารถเริ่ม

ต้นประกอบธุรกิจได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงดึงดูดการลงทุนจาก

นักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สำาหรับกระบวนการเช่ือมโยงข้อมูลจะส่งผ่านระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มายัง DBD เพื่อ

ดำาเนินการพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จ กระทั่งออกเป็น

หนังสือรับรอง e-Foreign Certificate ถือได้ว่าเป็น

การบรูณาการการทำางานดา้นเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกนั  

ในการใหบ้ริการดา้นอเิล็กทรอนกิส์แบบครบวงจร ไดแ้ก ่ 

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

แบบอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Foreign Certificate) การชำาระเงนิ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อสามารถ 

ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ ผูใ้ชบ้รกิาร
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สามารถตรวจสอบสถานะ ชำาระคา่ธรรมเนยีม ตลอดจน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง e-Foreign Certificate ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได้ทันที

การย่ืนขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว e-Foreign Certificate ทำาให้ลดระยะเวลา

จากเดมิตามทีก่ฎหมายกำาหนดไว ้30 วนั เป็นเหลอืเพยีง 

ภายใน 5 วัน เป็นการลดต้นทุนการดำาเนินการของ 

ผู้ประกอบธุรกิจชาวต่างชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 

ลดการใช้กระดาษ ฯลฯ เป็นต้น อันจะเป็นการส่งเสริม

สภาพแวดล้อมทีด่ใีนการดำาเนนิธรุกจิ และสง่ผลใหไ้ทย 

เป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำาธุรกิจ (Ease of Doing 

Business) อีกด้วย

ในสว่นของ BOI มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปรบัลดข้ันตอน

การดำาเนินการต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งการร่วมมือ

ระหว่างกันของท้ัง 3 หน่วยงานในคร้ังน้ี จะทำาให้การออก 

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ประเทศไทย มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนักลงทุน 

ต่างชาตสิามารถยืน่ขอหนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกิจ

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเพื่อ

สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย

สำาหรับสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ 

การเข้ามาลงทุนในประเทศมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน ถอืเปน็ 

การก้าวสู่มิติใหม่ของการลงทุนสำาหรับผู้ประกอบการ 

ในยุค New Normal โดยผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สามารถได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทันที เป็น 

การลดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดย สพร.  

มีส่วนร่วมในการให้คำาแนะนำา และเช่ือมโยงระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของท้ังสองหน่วยงานผ่านระบบ

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หรือ Government 

Data Exchange Center (GDX) ท่ีมีมาตรฐาน มีความม่ันคง

ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง และเช่ือม่ัน

ได้ว่าการดำาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นไป 

ตามธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) อย่างแน่นอน

ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) ขณะนี้พร้อม

ให้บริการแล้ว ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของผู้ให้บริการ 

ในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมก้าวสู่การเป็น

องคก์รดจิทิลัอยา่งเตม็รปูแบบ และในแงข่องผู้รับบรกิาร

ซึง่เปน็นกัลงทนุตา่งชาต ิไดม้ทีางเลอืกในการรบับรกิาร

ทีง่า่ย สะดวก รวดเรว็ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่เศรษฐกจิโดยรวม

ของประเทศด้านการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ 

โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท  

ดังน้ัน เมื่อมีระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรคาดว่า 

จะมีนักลงทุนฯ มาใช้บริการ e-Foreign Certificate  

จำานวนมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการดึงดูดการลงทุน  

และมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้น  

นอกจากนี้ การให้บริการ e-Foreign Certificate  

ยังสอดรับกับทิศทางการดำาเนินชีวิตหรือรูปแบบ 

การทำาธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค New Normal  

เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 อีกด้วย
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

คาถาพารวย 
ของคนโชวห่วยยุคใหม่

“สินค้าหลากหลาย เรียงเด่นเห็นง่าย ขายราคาดี 
มีโปรโดนใจ ติดป้ายให้เด่น เน้นสร้างความต่าง”

 สมัยนี้ การแข่งขันในวงการค้าปลีกรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกออนไลน์ หรือค้าปลีกสมัยใหม่  
ชาวโชวห่วยหลายคน อาจต้องพ่ึงพาของขลังหรือมนตร์คาถาตามที่ต่างๆ เพื่อให้กิจการของตัวเองอยู่รอด 
ไปได้ ท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันต่างๆ แต่ของดีที่ ไหน ก็ไม่สู้เท่ากับทำาเอง วันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เลยนำาเคล็ดลับดีๆ มาฝากชาวโชวห่วย เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการพัฒนากิจการอีกแรง จริงๆ แล้ว คาถา 
ในการบริหารร้านค้าโชวห่วยก็มีง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สินค้าหลากหลาย

สินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริ โภค ถือเป็นก้าวแรก 
ที่จะทำาให้ร้านค้าโชวห่วยประสบความสำาเร็จ ร้านค้า 
โชวห่วยจึงต้องศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเป็น
อย่างดี และจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถมาหาสินค้าที่ร้านเราแล้วจบ ไม่ต้องไปหาที่อื่น 
เอาสตางค์ไปให้ใครๆ 
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3. ขายราคาดี

ราคาถือเป็นเรื่องใหญ่สำาหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ ร้านโชวห่วยต้อง 
ต้ังราคาที่เหมาะสม ไม่แพงมากเกินไป จนลูกค้าส่ายหน้าไปหาร้านอ่ืน  
แต่ต้องไม่ถูกจนขาดทุนและเข้าเนื้อตัวเองนอกจากนี้ เวลาตั้งราคา  
อย่าลืมนึกถึงต้นทุนอื่นๆ ในร้าน เช่น ค่าน้ำาค่าไฟ ค่าแรงบุคลากรด้วย  
เพราะถ้าลืมเดี๋ยวจะขาดทุนไม่รู้ตัว

2. เรียงเด่นเห็นง่าย 

สินค้าเพียงอย่างเดียว ยังไม่พอ การเรียงสินค้า
ภายในร้านก็สำาคัญไม่แพ้กัน เพราะจะทำาให้ลูกค้า 
หาสินค้าได้ง่าย ช็อปสะดวก เกิดความต่อเนื่อง  
ไม่ลืมนู่นลืมนี่ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ 
ลู กค้ า ของ เร า โดยหลักการ เ รียง ก็ ง่ายๆ เช่น  
เรียงให้สัมพันธ์กับการใช้แยกของกินของใช้ออกจากกัน 

สินค้าขนาดเล็กไว้ชั้นบน และไม่ควรวางสินค้าที่มีกลิ่น ไว้ใกล้กับสินค้าที่ดูดกลิ่น เช่น แป้งกับน้ำายาซักผ้า ทิชชู 
กับน้ำายาล้างห้องน้ำา เป็นต้น 

4. มีโปรโดนใจ

จดัโปรโมชนั คนืกำาไรใหลู้กคา้บางคร้ังบางคราว เพือ่ดงึความสนใจ
ใหก้บัลกูคา้ นอกจากนี ้โปรโมชนัรา้นเราตอ้งโปรโมทใหล้กูคา้และชมุชน
ของเรารู้ด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีหลากหลายให้
เลือก ไม่ว่าจะเป็นแจ้งด้วยตัวเอง ปิดประกาศไว้หน้าร้าน วิทยุชุมชน 
บอกในไลน์กลุ่มที่ส่งสวัสดีตอนเช้ากันทุกวัน หรือจะเล่น facebook, 
Instagram ก็ไม่ว่ากัน ลูกค้าอยู่ที่ไหน แจ้งไปในช่องทางนั้นได้เลย 
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5. ติดป้ายให้เด่น 

ป้ายราคาและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในร้านนั้น 
ต้องให้เห็นเด่นชัด เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลและ 
ตัดสินใจได้ถูกต้อง การติดป้ายราคาจะทำาให้ลูกค้า 
รู้สึกปลอดภัย ไม่โดนเจ้าของร้านโกง หรือเวลาเรา 
ไม่อยู่ร้าน ให้อาตี๋ที่บ้านคิดเงินแทน ก็ไม่ต้องมีปัญหา 
คิดเงินผิดอีกด้วย 

และนีก่ค็อืคาถางา่ยๆ ทีจ่ะทำาให้โชวห่วยประสบความสำาเรจ็ แตถ่า้อยากไดไ้อเทมเสรมิ มาเตมิพลงั กอ็าจลองใช ้ 
POS มาบริหารร้านค้า ซึ่งเด๋ียวน้ีราคาไม่แพงเลย เพราะ POS จะช่วยเร่ืองระบบสต๊อกสินค้าให้เราบริหารสต๊อก 
ได้ง่าย ทุนไม่จม ของไม่ขาด และยังช่วยให้เราทำาบัญชี ยื่นภาษีได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

นอกจากให้คาถาในวันนี้แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังสามารถเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจของร้านค้าโชวห่วย 
ให้ร้านของท่านเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และต่อสู้ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการ “สมาร์ทโชวห่วย”  
ที่เราร่วมกับพันธมิตร มายกระดับร้านต่างๆ ให้แข่งขันได้ในทุกมิติ สนใจโครงการดังกล่าว เข้าไปคลิกกันได้เลยท่ี  
https://www.dbd.go.th หรืออยากจะติดต่อกันทางอื่น ทั้ง Facebook (กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ) และโทรศัพท์
เบอร์ 02-547-5986 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าโชวห่วยของท่าน เพราะวันนี้  
โลกเปลี่ยนไป โชวห่วยไทยต้องก้าวให้ทัน 

Facebook กองสง่เสรมิและพฒันาธรุกจิ สมัครเข้าโครงการสมาร์ทโชวห่วย
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6. เน้นสร้างความต่าง 

วลีที่ว่า “คนสมัยนี้ชอบของแปลก” ก็คงไม่ผิดเท่าไหร่นัก เพราะ
คนเดี๋ยวนี้ ชอบอะไรที่มีเอกลักษณ์ แปลกใหม่ ซึ่งจะทำาให้ร้านของเรา
เฉิดฉายขึ้นมาได้ ซึ่งร้านโชวห่วยที่มีความต่างแล้วดังเป็นพลุก็มีอยู่มาก 
เชน่ ร้าน ล เยาวราช หรือร้านอีหล่า มาร์เก็ต ซึง่เน้นเอกลักษณ์ของตนเอง 
มาแต่งร้านใหม่ ให้เข้ากับท้องถ่ิน แต่การสร้างความต่างก็ไม่ใช่ 
การตกแต่งร้านใหม่เพียงอย่างเดียว ตัวเราน่ีแหละ สร้างความต่างได้ 
เหมือนกัน ถ้าเราเป็นคนที่เป็นมิตร เฟรนด์ล่ี คุยง่าย เราก็เป็นเสน่ห์ 
ของร้านเราได้โดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Application “ชีวิตมีสุข”
ทำาบัญชีรับ-จ่าย สร้างวินัยทางการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ส่งผลกระทบถึงภาคธุรกิจและประชาชนทั่วทุกมุมโลก 

โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนการดำาเนินชีวิต

ประจำาวันจากที่เคยทำาเป็นปกติ (Normal) เป็นวิถีปกติ

ใหม่ (New Normal) และ วิถีปกติถัดไป (Next Normal) 

ท่ีต้องใช้ความระมัดระวังในการดำาเนินชีวิตมากข้ึน ท้ังการ

เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน 

การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การดูแลสุขภาพ

ร่างกายให้สะอาด/แข็งแรงตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่ง

ที่ต้องพึงระวัง/ใส่ใจเป็นพิเศษ คือ การใช้จ่ายเงินที่มีอยู่

อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากหลายคน 

ถูกลดเงินเดือน หรือถูกเลิกจ้าง ต้องนำาเงินที่เก็บสะสม

ออกมาใชจ้า่ย หรอืไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืจากภาครัฐ ทำาให้

การบริหารเงินและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นส่ิงจำาเป็น

ที่สุดในยุคโควิด-19 เช่นนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแนวคิดท่ีต้องการให้

ประชาชนดำาเนนิชวีติโดยเฉพาะเรือ่งการใชจ้า่ยเงนิอยา่ง

รอบคอบมากท่ีสุด สามารถบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง เน้นวางแผนการใช้จ่าย 

ก่อนหยิบเงินออกจากกระเป๋า มีการจัดทำารายรับ-รายจ่าย 

-เงินเก็บเพ่ือการออม ทราบการใช้จ่ายท่ีแท้จริงของตนเอง

ในแตล่PICะวนั สรา้งวนิยัทางการเงนิ สรา้งความเข้มแข็ง 

และความมั่นคงในชีวิตระยะยาว แต่ปัญหาท่ีพบ คือ 

ประชาชนสว่นใหญไ่มค่อ่ยใหค้วามสำาคญักบัการบันทึก

การรับจ่ายของตนเอง มองการจัดทำาบัญชีเป็นเร่ืองยาก 

ทำาให้เกิดการละเลย และไม่ให้ความสำาคัญต่อการจับจ่าย 

ใช้สอยในแต่ละวัน รวมถึง ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย

ท่ีไม่จำาเป็นในชีวิตลงได้ ทำาให้รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ หมดเร็ว 

รายรับไม่พอรายจ่าย โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร 

ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทำาให้เกิดปัญหาทางครอบครัวและ
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สังคมตามมา เช่น การกู้ยืมเงินนอกระบบ การทะเลาะ

วิวาทระหว่างคนในครอบครัว การลักขโมย ฯลฯ 

จงึไดร้ว่มกบั บรษัิท ครสิตอลซอฟท ์จำากัด (มหาชน) 

จัดทำา Application “ชีวิตมีสุข” ขึ้น สำาหรับให้ประชาชน

และผู้ประกอบการรายย่อยใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย

ในชีวิตประจำาวัน โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย ผ่านทาง

สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา และไม่มี

ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นว่าการทำา

บัญชีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลด 

ได้ฟรีทาง Google Play ด้วยระบบแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 

5  ขึ้ น ไป ( ระยะเริ่ มต้น ใช้ งานไ ด้ เฉพาะระบบ 

แอนดรอยดเ์ทา่นัน้) กรอกรหสัผูใ้ชง้าน/รหสัผา่น/อเีมล/์

ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ >> 

เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน “ชีวิตมีสุข” >> บันทึกรายรับ- 

รายจ่ายในแต่ละวัน โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูยอดเงิน 

คงเหลือ/รายงานประจำาวนั-รายเดอืน-รายป ีทัง้แบบแผน 

ภาพวงกลม หรือรายงานสรุปรายละเอียด นอกจากนี้ 

ยังสามารถบันทึกรูปภาพของรายงาน หรือแชร์รูปภาพ

ไปยังเฟสบุ๊ค ไลน์ และอีเมลได้ทันที

นอกจากน้ี เมื่อผู้ใช้งานมีการลงทะเบียนเพื่อเข้า

ใช้งานแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานบันทึก

รายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้ผู้ใช้งานไม่ลืมที่จะลงบัญชีฯ สามารถลงรายละเอียด

รายรับและรายจ่ายได้แบบทันที (Real Time) ทำาให้

สามารถรู้สถานะทางการเงินที่แท้จริงของตนเองได้

ทันที ช่วยให้การวางแผนการใช้เงินในอนาคตคุ้มค่า

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถดาวน์โหลด

เพือ่ใชง้านไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป อยา่งไรกต็าม หวังว่า  

Application “ชีวิตมีสุข” จะเป็นตัวช่วยสำาคัญในการปรับเปล่ียน

รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบการ 

รายย่อยจากปกติเป็นปกติใหม่ที่มีคุณค่า มีการใช้จ่าย

อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินมากขึ้น 

ขอเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย

ดาวน์โหลดและทดลองใช้ Application “ชีวิตมีสุข” แล้ว

จะรู้ว่าของมันต้องมี และการทำาบัญชีง่ายนิดเดียว...
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อันที่จริ งกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ

กระทรวงพาณิชยโ์ดยอาศยัอำานาจตามพระราชบญัญตัิ

การส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร

ซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ กำาหนดมาตรการ 

เกี่ยวกับส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางไว้ก่อนหน้าน้ี 

แล้ว น่ันคือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กำาหนดให้

สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและ

กำาหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ

ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี 

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำาหนดให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่าง

การดำาเนินการร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า 

ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลาย

ล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์

เลื่อนการบังคับใช้ออกไปถึงสองครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดได้มี

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว

แล้วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อที่จะ

ใชก้ฎหมายควบคุมสนิคา้ทีใ่ช้ได้สองทางเพยีงฉบบัเดยีว

ความเปน็มาวา่ทำาไมต้องมกีฎหมายเก่ียวกบัสนิคา้

ทีใ่ชไ้ดส้องทางนี ้อนัเนือ่งมาจากสถานการณก์ารกอ่การ

รา้ยไดเ้กดิขึน้ในหลายประเทศ เช่น การโจมตโีดยใชแ้กส็

พิษที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวันท่ี 

๒๐ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ หรือการโจมตีตึกเวิลด์เทรด 

เซน็เตอร ์นวิยอรค์ สหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่๑๑ กนัยายน 

ค.ศ. ๒๐๐๑ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจึงได้มีการ

ประชุมและมีข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห

ประชาติที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๔๗ กำาหนดให้ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทย

ต้องมีมาตรการภายในประเทศในการป้องกันการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง (Weapon of 

Mass Destruction: WMD) ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ

เคมี อาวุธชีวภาพ และอาวุธอื่นใด ที่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อชีวิตมนุษย์จำานวนมากหรือต่อส่ิงแวดล้อมอย่างร้าย

แรง และมมีาตรการภายในประเทศเพือ่กำากบัดูแลอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ

ระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Related Materials) 

ซึ่งครอบคลุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้วย และต่อมาคณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้า

ต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาระบบการ

บริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย (e-Trade 

Management of Dual-Use Items: DUI) เพื่อกำากับดูแล

สนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

อีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรม

“สินค้าท่ี ใช้ ได้สองทาง” เป็นถ้อยคำ�ที่หล�ยคนอ�จไม่คุ้นหูสักเท่�ไรนัก เนื่องจ�กเป็นถ้อยคำ�ที่เกิดขึ้นม�พร้อมกับ
กฎหม�ยใหม่นั่นคือ พระร�ชบัญญัติก�รควบคุมสินค้�ที่เกี่ยวข้องกับก�รแพร่ขย�ยอ�วุธที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง 
พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563

“สินค้าที่ ใช้ ได้สองทาง” (Dual - Use items)

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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โรงงานอตุสาหกรรม กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สำานกั

งานปรมณูเพื่อสันติ สำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ และกรมศุลกากร โดยในระยะแรกได้อาศัย 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามา 

ซึง่สินคา้ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ ออกประกาศกระทรวง

พาณิชย์ เรื่อง กำาหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็น

สินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำาหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราช 

อาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะเห็นได้ว่าขอบเขต

การกำาหนดมาตรการตามกฎหมายยงัไมส่ามารถควบคมุ 

๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเป็นนายหน้าและสินค้า 

ท่ีจับต้องไม่ได้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารการส่งออก

สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง ได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 

เมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๖ ให้กรมการคา้ตา่งประเทศ

พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม

สนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางใหเ้ปน็ไปตามหลกัสากลตอ่ไปดว้ย 

กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ดำาเนินการยกร่างพระราช

บัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นใหม่

เพื่อทดแทนประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม

ความหมายของคำาว่า “สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” 

ตามคำานิยามในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า 

ท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้าง

สงู พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายความวา่ สนิคา้ทีน่ำาไปใชไ้ดท้ัง้ใน 

ทางพลเรือนและทางทหาร โดยสามารถนำาไปใช้

ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บหรือลำาเลียง

อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง หรือนำาไปกระทำาด้วย

ประการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้าง 

สูง นั่นคือ สินค้าที่ใช้ได้สองทาง เป็นสินค้าที่ใช้ใน 

ทางพาณิชย์ท่ัวไป แต่ส่วนประกอบภายในสินค้าดังกล่าว

อาจนำาไปใช้ทำาอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูงได้  

ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ันอาจถูกกำาหนดมาตรการในการส่ง 

ออก ส่งกลับ ถ่ายลำา ผ่านแดน การเป็นนายหน้าหรือ

การดำาเนินการอ่ืนใดเพื่อแพร่ขยายสินค้าดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์อาจประกาศกำาหนดมาตรการ

สำาหรับสินค้าและกิจกรรมที่ควบคุมได้ตามมาตรา 

๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้อง 

กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง  

พ.ศ. ๒๕๖๒

สำาหรับสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่อยู่ในความควบคุม

ของหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ทอเรียม (Thorium) 

ใช้ผลิตไส้ตะเกียง เคลือบลวดทังสเตนในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำาไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้  

ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของสำานักงานปรมณูเพ่ือสันติ 

เชื้อไวรัส (Virus) ใช้ผลิตเซรุ่ม และสามารถนำาไปใช้

ผลิตอาวุธชีวภาพได้ โดยสามารถทำาลายระบบทางเดิน

หายใจและระบบประสาท อยู่ภายใต้การควบคุมของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารโปแตสเซียมไซยาไนต์ 

(Potassium Cyanide) ใช้ทำาความสะอาดโลหะและ

สกัดสินแร่ รวมทั้งสามารถนำาไปใช้ผลิตอาวุธเคมีได้ 

โดยสามารถทำาลายหลอดลม และเป็นพิษต่อประสาท

ส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณา

ควบคุมสินค้าที่มิได้มีหน่วยงานใดควบคุมดูแล ซึ่งตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม ได้กำาหนดราย 

การสินค้าที่เข้าข่ายอาจเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้  

เปน็จำานวนถงึ ๓๐๐ รายการ ดงันัน้ การทีรั่ฐมนตรวีา่การ

กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณากำาหนดมาตรการสำาหรับ

สินค้าและกิจกรรมใดนั้น คงต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อ 

ผู้ประกอบการส่งออกของไทยและเศรษฐกจิของประเทศ

เป็นหลักด้วย 

บทความโดย นางสาวอุมา  ชมพูชาติ ผู้อำานวยการกองกฎหมาย กรมการค้าต่างประเทศ
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มองซ�้ย มองขว� ตอนนีก้พ็บเจอแตป่ญัห�มลพษิจ�กฝุน่ละออง แตจ่ะดแีค่ไหน ถ�้ฝุน่ละออง 
อย�่ง PM 2.5 ห�ยไปอย�่งถ�วร แล้วถูกแทนที่ด้วaยพลังง�นสะอ�ด? ซึ่งหนึ่งในพลังง�น
สะอ�ดที่น่�สนใจน่ันก็คือ “พลังงานจากแสงอาทิตย์” ซึ่งนำ�ม�เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้� 
โดยก�รติดตั้งแผงโซล่�เซลล์

หนทางสู่อนาคตที่ ไร้มลพิษ...
กับโซล่าเซลล์ โปร่งใส

24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



โดยในปัจจุบันมีหลายๆ ครอบครัวได้ทำาการติดต้ัง 

แผงโซล่าเซลล์มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้พลังงานที่ได้จาก

ธรรมชาติ อย่างพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะช่วย 

ลดมลพิษได้แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

แบบระยะยาวอกีด้วย แตด้่วยรปูแบบของแผงโซล่าเซลล์

ในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นัก แถม 

ไมเ่หมาะแกก่ารนำาไปตกแตง่ ซึง่กเ็คยมบีางคนคดิเล่นๆ 

ว่าจะดีกว่านี้ไหม ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์จะมีรูปแบบ

โปร่งใสเหมือนกระจก จะได้นำาไปติดตั้งและประดับ 

ไดง้า่ยขึน้ และในตอนนีแ้ผงโซลา่เซลลแ์บบโปรง่ใสกไ็มใ่ช่

เรื่องในจินตนาการอีกต่อไปแล้ว เพราะล่าสุดนักวิจัย 

จาก Michigan State University ไดพ้ฒันาแผงโซล่าร์เซลล์

โปร่งใส อันนำาไปสู่พลังงานสะอาดได้เป็นผลสำาเร็จ โดย

แผงโซล่าร์เซลล์โปร่งใสตัวนี้ มีชื่อเรียกว่า transparent 

luminescent solar concentrator หรือเรียกกันย่อๆ ว่า 

TLSC

เห็นใสๆ แบบน้ีก็มีความเจ๋งอยู่ ในตัวเช่นกัน 

ด้วยลักษณะโปร่งใสจนมองไม่เห็นแผงวงจรใดๆ บน 

ตัวกระจกเลย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการใช้โมเลกุลของ 

สารอนิทรย์ีทีส่ามารถดดูซบัคลืน่แสงนัน่เอง ทำาใหเ้รามอง 

ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งโซล่าร์เซลล์โปร่งใสจะทำางาน

โดยดูดซับรังสีเฉพาะแค่รังสี UV และอินฟราเรด แล้วใช้

พลังงานรังสีอินฟราเรด มากระตุ้นเซลล์ไฟฟ้าให้สร้าง

พลังงาน ซ่ึงคุณสมบัติของรังสีช่วงที่เลือกดูดซับมานั้น

จะไมส่ามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ จะตา่งจากโซลา่รเ์ซลล์

แบบเก่าที่มีลักษณะทึบ เนื่องจากเปิดรับรังสีในช่วงที่

กว้างกว่า ทำาให้เซลล์ไฟฟ้ารับพลังงานในวงจรจึงต้อง

เป็นสีทึบ แต่กับตัวโซล่าร์เซลล์โปร่งใสที่เลือกจับเฉพาะ

รังสีที่มองไม่เห็นด้วยตานี้ เซลล์ไฟฟ้าจะปล่อยให้แสง 

ในช่วงอื่นๆ ทะลุผ่านไป ไม่จำาเป็นต้องแสดงสีทึบเพื่อ 

ดักจับน่ันเอง แต่การท่ีเลือกจับเฉพาะรังสีท่ีมองไม่เห็นน้ัน 

ทำาให้ประสิทธิภาพในการแปลงเป็นพลังงานลดน้อยลง 

เพราะแผงโซล่าร์เซลล์แบบทึบนั้นสามารถเก็บพลังงาน

แสงอาทติย์ได้ราว ๆ  15 - 18% แต่ในขณะทีแ่ผงโซลา่รเ์ซลล ์

แบบโปร่งใสสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพียง  

5% เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้นักวิจัยในปัจจุบันยังต้อง

คิดค้นพัฒนากันต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น

กว่าเดิม

และด้วยความโปร่งใสของเจ้าแผงโซล่าเซลล์ TLSC 

สามารถนำาไปดัดแปลงในการใช้งานได้อย่างมากมาย 

ซึ่งในอนาคตกระจกบนอาคารต่างๆ อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยมีการนำาเทคโนโลยีนี้มาใช้ ยังไม่หมด

เพยีงแคน่ีไ้มว่า่จะเปน็รถยนต ์หรอือปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์

อาจจะมีแผ่นโซล่าเซลล์นี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วย

ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำารองไว้ในแบตเตอร่ี นอกจากนี้ยัง

สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตต่างๆ เช่น การติดตั้ง 

แผงโซล่าร์เซลล์แบบโปร่งใสแทนกระจกของอาคาร  

ซึ่งถือว่าสามารถประหยัดได้มากขึ้น โดยลดต้นทุน 

การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบเก่า แถมยังสามารถเป็น

ทั้งกระจกและแหล่งแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปได้ 

ในตวัของ TLSC เอง แตอ่ย่างไรก็ตามในขณะนี ้TLSC ยงั

อยูใ่นขัน้ตอนการทดลองในชว่งแรกๆ เทา่นัน้ ในอนาคต 

อาจจะมีการพัฒนามากกว่านี้ ซึ่งผู้พัฒนาก็ยังไม่ได้

เปิดเผยข้อมูล แต่ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าบริษัทไฟฟ้า

พลังงานสะอาดทัง้หลายนา่จะสนใจและเตรียมพรอ้มรบั

เทคโนโลยีนี้เป็นแน่ เพื่อโลกที่สวยงามปราศจากมลพิษ

ในอนาคต!

ขอขอบคณุข้อมลูจาก https://www.bangkokbankinnohub.com/th/transparent-solar-cells/
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“สยามไบโอไซเอนซ”์ บรษิทัที ่“แอสตรา้เซนเนกา้” 
เลือกให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย โดย
ช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา “ประชาชาติธุรกิจ” 
สัมภาษณ์ “อภิพร ภาษวัธน์” ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด และทีมผู้บริหารถึง
วัตถุประสงค์ของการก่อกำาเนิด “สยามไบโอไซเอนซ์” และ
เป้าหมายในอนาคต ขณะที่ประเทศไทยประกาศที่จะเป็น 
“เมดคิอลฮบั” ของภูมิภาค แต่โจทยท์า้ทายคือประเทศไทย
ยังต้องนำาเข้าทั้งยาและเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งหมายถึงการที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ และ
ท่ีสำาคัญทำาให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลของคนไทยสูงขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนฐานรากทีจ่ะประสบปญัหาไมส่ามารถ
เข้าถึงยาท่ีมีคุณภาพได้ ในช่วงเร่ิมต้นก่อต้ังกิจการช่วงปี 2552 
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำากัด อยู่ภายใต้สำานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ จึงริเริ่มลงทุนในธุรกิจยา โดยก่อตั้ง  
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด ด้วยการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น 
ผู้ผลิตยาที่เรียกว่า “ไบโอฟาร์มา” ต้ังแต่ต้นน้ำาไปจนถึง
ปลายน้ำาทัง้ยงัรว่มมอืกบั CIMAB รฐัวสิาหกจิยาอนัดบัหนึง่
ของประเทศคิวบา จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอบินิส” เพื่อวิจัย
พัฒนายารักษาโรคมะเร็งและโรคแพ้ภูมิตัวเอง

  ทุนลดาวัลย์สู่ผู้ผลิตยา

“อภิพร ภาษวัธน์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำากัด 
กล่าวว่า เป้าหมายของทุนลดาวัลย์ในการลงทุนในธุรกิจ
ยา ไม่ได้มุ่งเรื่องผลกำาไรทางธุรกิจ แต่เพื่อสร้างความมั่นคง 
ทางด้านยาและความม่ันคงทางด้านสาธารณสุขให้กับ 
คนไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสยามไบโอ
ไซเอนซ์เป็นผู้ผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีไบโอฟาร์มา (ชีววัตถุ) 
ที่สร้างมาจากธรรมชาติ ไม่ใช้ยาเคมี โดยมีการวิจัยและ 
ผลิตยาอย่างครบวงจร ต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำาเป็นแห่งแรก 
ในประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยได้รับยาท่ีมีคุณภาพ

ในราคาท่ีสมเหตุสมผลเข้าถึงได้เน่ืองจากประเทศไทยนำาเข้า 
ยาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตลาดยาปีละกว่า 2 แสนล้านบาท 
ปัจจุบันสัดส่วนของยานำาเข้าสูงถึง 80% ทำาให้ไทยขาดดุล 
การค้าด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนทำาให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถก้าวสู่การเป็น “เมดิคอลฮับ” อย่างแท้จริง

  10 ปีแห่งความอดทน

“อภิพร” บอกว่า ธุรกิจยาเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความ
อดทนมากๆ เพราะนอกจากต้องใช้เวลาในการวิจัยพัฒนา  
อีกส่ิงสำาคัญคือการสร้างความเช่ือม่ัน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ 
ยาท่ีผลิตในประเทศ ดังน้ันการท่ีไบโอฟาร์มาเป็นอุตสาหกรรม
อนาคต และเป็นหนึ่งใน new S-curve ของประเทศ จึงต้อง
มีความอดทนในการที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมา เพื่อช่วยให้คน
ไทยสามารถเข้าถึงยาท่ีมีคุณภาพดี ด้วยราคาท่ีต่ำากว่ายานำาเข้า 
จากตา่งประเทศ “ปจัจบุนับรษิทัเขา้สูป่ทีี ่10 จนถงึขณะนี้
มกีารลงทนุไปแลว้ประมาณ 5,000 ลา้นบาท โดยป ี2559 
บริษัทเริ่มผลิตยาออกจำาหน่ายมี 2 รายการ คือยาเพิ่ม 
เม็ดเลือดแดงสำาหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย และ 
ยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีรับคีโมและ 
ภมูติา้นทานลดลง ซึง่ยาทัง้ 2 รายการไดผ้า่นการรบัรอง
จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับ 
การบรรจเุขา้บญัชยีาของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และสำานักงานประกันสังคมแล้ว” 
นอกจากนี้สยามไบโอไซเอนซ์ยังเป็นโรงงานยาแห่งเดียว
ของประเทศท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล PIC/s GMP, ISO 9001 : 2015, ISO 17025 : 2016 
ทำาให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ อย่างเช่น อย.,  
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่จ้างให้บริษัทผลิตยาบางชนิด 
รวมถึงผลิตยารักษาสัตว์ให้กับเครือเบทาโกร เป็นต้น 
“บริษัทจึงตั้งเป้าในช่วง 5 ปีนับจากนี้จะวิจัยและพัฒนา
ยาเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 40 รายการ โดยเฉพาะการ
พฒันายารกัษามะเรง็ ซึง่ไดร้ว่มทนุกบัรฐัวิสาหกจิยาของ
คิวบา ซึ่งกำาหนดที่จะเริ่มผลิตจัดจำาหน่ายได้ในปี 2564 

รู้จัก “สยามไบโอไซเอนซ์” 
ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย
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ซึง่บรษิทัจะเปน็ฐานผลิตใหก้บัคิวบาและละตนิอเมรกิา”

  “ไบโอฟาร์มา” ลุยตั้งแต่ต้นน้ำา

“ดร.ทรงพล ดีจงกิจ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด อธิบายถึงกระบวนการผลิตยา 
ของบรษิทัวา่ เริม่จากการวจิยัพฒันาสารตัง้ตน้ชวีวตัถ ุหรอื 
“ไบโอฟาร์มา” ซึ่งเป็นโปรตีนจากสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน
กับที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ตามธรรมชาติ ซึ่งได้จาก
กระบวนการหมักเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นใช้ชีววัตถุดังกล่าว
มาผลติเปน็ตวัยา ซึง่ยาชนดิดงักลา่วจะทำาหนา้ทีเ่ลยีนแบบ
โปรตีนที่มีอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อรักษาโรคต่างๆ  
อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคไต และโรคภูมิแพ้ตนเอง (ข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน) “ข้อดีของยาประเภทนี้คือ
ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยา
เคมีชนิดอื่นๆ และสามารถเข้าไปรักษาได้อย่างตรงจุด
ด้วยการเข้าไปทำาลายเซลล์กำาเนิดโรคโดยไม่ส่งผลกระ
ทบอวัยวะส่วนอื่น ซึ่งต่างจากยาเคมีที่จะทำาลายเซลล์ดี
ในร่างกายไปด้วย เดิมสารตั้งต้นผลิตยาต้องนำาเข้าจาก
ต่างประเทศ แต่สยามไบโอไซเอนซ์ได้วิจัยและพัฒนา
กระบวนการหมักและเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อสกัดชีววัตถุได้
เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำาเข้า และยาทั้ง 2 รายการ 
ที่ผลิตก็ช่วยให้ลดการนำาเข้ายาจากต่างประเทศ ขณะ
ที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ปัจจุบัน
ยาของบรษิทัเปน็ทีย่อมรบั โรงเรยีนแพทยท์กุแหง่ไดน้ำา
ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงและยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวไปใช้ใน 
การรักษาแล้ว ซ่ึงช่วยสร้างความม่ันใจ ทำาให้โรงพยาบาล
เล็กๆ ยอมรับและนำาไปใช้มากขึ้น”

  โจทย์ใหญ่ “ความเชื่อมั่น”

“ธวัชชัย พิเศษกุล” กรรมการบริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ 
เซล่า จำากัด บริษัทในเครือทำาหน้าที่ด้านการขายกล่าว 
เสริมว่า แม้ว่าราคายาของบริษัทจะถูกกว่ายานำาเข้า 2-3 เท่า 
ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น 
รวมถึงยาของบริษัทจะไปอยู่ในบัญชียาของ สปสช. 
และสำานักงานประกันสังคมแล้ว แต่การทำาตลาดยังต้อง
เข้าไปสร้างความเข้าใจและการยอมรับกับแพทย์ของแต่ละ

โรงพยาบาลอย่างมาก อุปสรรคสำาคัญมาจากเรื่องของ 
ความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของยา เพราะคนส่วนใหญ่ 
ยังเชื่อมั่นในยานำาเข้าจากต่างประเทศมากกว่า “สิ่งสำาคัญ
คือต้องเปลี่ยนทัศนคติทั้งของผู้ป่วยและแพทย์ หาก
สามารถทำาให้แพทย์เชื่อมั่นในคุณภาพของยาได้จะ
ทำาใหผู้ป้ว่ยมัน่ใจไปดว้ย แตป่จัจบุนัถอืวา่เปน็ทีย่อมรบั
มากขึ้น โดยปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถจำาหน่ายยา 
ทัง้สองชนดิไดป้ระมาณ 1 ลา้นหลอด จากความตอ้งการ
ใช้ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านหลอด” นอกจากนี้เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพยาดังกล่าว ด้านหนึ่งบริษัท 
จะขยายการส่งออกยามากขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
จากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีท่ีจะทำาให้คนไทยยอมรับ
และเชื่อมั่นในคุณภาพยาของบริษัทไทยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทได้มีการส่งออกไปยังเมียนมาและกัมพูชาแล้ว และ 
จะขยายการส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกันบริษัทจะผลักดันเรื่องการได้รับรองมาตรฐาน
จากยุโรป ทั้งในส่วนของโรงงานการผลิตและการนำายา 
ทีผ่ลติไดไ้ปขึน้ทะเบยีนทีย่โุรป โดยสิง่ตา่งๆ เหลา่น้ีจะคอ่ยๆ 
สะสมคะแนนเพ่ือพิสูจนแ์ละตอกย้ำาถงึคณุภาพยาของบรษัิท 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมาในประเทศ

  ต่อยอดสู่ “เวชสำาอาง”

นอกจากนีส้ยามไบโอไซเอนซย์งัแตกบรษิทัลกูทีช่ื่อวา่  
“อินโนไบโอคอสเมด” ดำาเนินธุรกิจเวชสำาอาง โดยใช้ 
ชวีวตัถท่ีุใชใ้นการผลิตยามาเปน็องคป์ระกอบ สำาหรบัเรือ่งนี ้ 
“นฤมล ชุนหกรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนไบโอ 
คอสเมด จำากัด บอกว่า ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก  
ไดแ้ก ่แบรนด ์“อารเ์ดอรม์สิ” ผลติภณัฑบ์ำารงุผวิเพือ่ลดเลือน 
ร้ิวรอยและผลิตภัณฑ์ลดปัญหาผมร่วง และแบรนด์ “ยูเดอร์มา” 
ผลติภณัฑล์ดเลอืนรอยแผลเปน็ “ซึง่ผลติภณัฑ์
เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่าฮิวเมน 
อจีเีอฟ หรอืโปรตนีทีช่ว่ยในการเจรญิเตบิโต
ของเซลล์ผิว ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิต
เดียวกันกับการผลิตยา” จึงนับเป็น 
ความก้าวหน้าทางด้านการวิ จัยและ
พัฒนา “ยา” สำาหรับอนาคตอย่างยั่งยืน
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