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สารรองนายกรัฐมนตรีและ
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Message of Deputy Prime Minister and Minister of Commerce

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Kittirat Na-Ranong

ด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่สำาคัญของรัฐบาล คือ การปรับเปลี่ยนสมดุล
ประเทศไทยระหว่างการพึ่งพารายได้จากการส่งออก กับการพึ่งพาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจไทย กระตุ้นให้มีการกระจายรายได้
เพิ่มการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ส่วนราชการและภาคเอกชน
จำาต้องปรับบทบาทให้มีความสอดคล้องกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีต่ อ่ การดำาเนินงาน
ให้บรรลุเปาหมายของกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ ทั้งในด้าน
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ทุกระดับ โดยเฉพาะ SMEs ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้น
การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่พ ลิ ก โฉมสู่ค วามทั น สมั ย สะดวก รวดเร็ ว รวมทั้ง
การกำากับดูแลธุรกิจภายใต้กฎหมายสำาคัญ 9 ฉบับ เพือ่ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจไทย
ให้เป็นทีย่ อมรับ จะสามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือและความมัน่ คงให้แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถบริหารงาน
ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
ในปัจจุบันและในอนาคตที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทาย
จากสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทัง้ ผลกระทบ
จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ แต่ดว้ ยการดำาเนินงานตาม
นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ทีม่ งุ่ สร้างความเข้มแข็งให้ธรุ กิจภายในประเทศ
สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ดี ช่วยเกื้อหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทย ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่มีความตั้งมั่นร่วมกันฟันฝา
อุปสรรคและความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ ไปด้วยกัน ผมมัน่ ใจว่า สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นแรงกำาลัง
สำาคัญทำาให้ประเทศไทยก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ และเป็นแรงผลักดันให้ระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศก้ า วหน้ า ไปอย่ า งมั่ น คง ยั่ ง ยื น และมี เ สถี ย รภาพต่ อ ไป
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำาคัญในการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย
ในโอกาสวั น สถาปนากรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ครบรอบ 89 ปี นี้
ผมขอส่ ง ความปรารถนาดี ม ายั ง ท่ า นอธิ บ ดี ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า น
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาภารกิจ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้นโยบายของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละรั ฐ บาล บรรลุ เ ป า หมายมาโดยตลอด และขออวยพร
ให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำาเร็จ และความดีงามตลอดไป

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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The Government’s economic policy lies in making equilibrium adjustment between the dependence on revenues from
export and the reliance on domestic economy by strengthening Thai businesses, encouraging income distribution and boosting
domestic consumption. Thus, both governmental and private agencies need to adjust their roles in line with this policy.
The Department of Business Development (DBD) has functioned to the attainment of the Ministry of Commerce’s
goal in relation to the development of national economy towards steady prosperity in the interest of well-being of the entire
country, including the strengthening of capacity of entrepreneurs of all levels, in particular SMEs, to make appropriate
adaptation, manage businesses with acceptable standards facilitating competitiveness and become ready for progression into
the ASEAN Economic Community (AEC). Further, the development of public services towards modernity and the regulation
of businesses under 9 important pieces of legislation with a view to putting in place an acceptable level of good governance
of Thai economy will contribute to trustworthiness of national economy. Indeed, throughout the years, DBD has been well
able to operate its work in response to policies of the Ministry of Commerce and of the Government.
At present and in the future, Thailand will face challenges as a result of diverse situations in economic, trade and
investment spheres and also unavoidable natural disasters. Notwithstanding, I trust that the implementation of the Government’s
economic policy, which is intended to strengthen domestic businesses and create good economic environment in facilitation
of contemplated growth of Thai economy, coupled with our combined force and strong determination in handling challenges
together, will be a crucial factor bringing Thailand out of all difficulty and provide sustainable growth of national economy.
Needless to say, DBD will be one of Government agencies of particular importance which join these economic steering missions.
On the auspicious occasion of the 89th anniversary of DBD , I would like to extend my best regards to Director General and the Department’s all executives as well as officials, whose efforts thus far dedicated to the development of
official missions of the Department most admirably contribute to the Ministry of Commerce’s and the Government’s policies
achieving their determined goals. May all of you be blessed with happiness, success and goodness forever.

(Mr. Kittirat Na-Ranong)
Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Deputy Minister of Commerce

นายภูมิ สาระ¼ล
Mr. Phum Saraphol

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของกระทรวงพาณิ ช ย์
ทีม่ บี ทบาทสำาคัญในการดำาเนินงาน เพือ่ การกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นและเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ง่ า ยต่ อ การทำ า ธุ ร กิ จ
ตลอดจนเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น แก่ ผู้ ป ระกอบการไทย และ
ภาคธุรกิจให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวและแข่งขันได้ในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สำาคัญ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันในผู้ประกอบการ
ทุกระดับ โดยดำาเนินมาตรการเพื่ออำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร ทั้งการจัดตั้งธุรกิจ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การให้ความรู้
คำาแนะนำาเพื่อให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลทางธุรกิจเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะเป็นผลให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่มีความทันสมัย
การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการพัฒนา
ทางด้ า นเทคโนโลยี รั บ รองการให้ บ ริ ก ารที่ ดี สะดวก รวดเร็ ว ก้ า วทั น ต่ อ
สถานการณ์ และตรงต่อความต้องการของประชาชน นับว่าเป็นหน่วยงาน
ชั้นแนวหน้าของกระทรวงพาณิชย์ที่มีส่วนอย่างสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในโอกาสอั น เป็ น มงคลวั น สถาปนากรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า 89 ปี
ผมขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ ดลบันดาลให้ผู้บริหาร
และบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกายใจและมุ่งมั่น
ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลักดันนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ให้บรรลุเปาหมาย
ประสบแต่ความรุง่ เรือง สุขสวัสดีตลอดไป และขอให้ทกุ ท่านมีความตัง้ มัน่ รักษา
คุณความดี เพื่อความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงสูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

(นายภูมิ สาระผล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

4

The Department of Business Development Annual Report 2011

The Department of Business Development (DBD) has played a vital role in stimulating national economy towards
consistent progression and growth in the direction of facilitating business operation to become easier of doing business
in Thailand. The DBD also elevates competitiveness of Thai entrepreneurs and the business sector to extent of becoming
ready for making appropriate adaptation and moving forwards to the ASEAN Economic Community.
As DBD’s role is to enhance competitiveness of the business operators, DBD has facilitated by all means to all
level of entrepreneurs consisting of dissemination of knowledge as well as promotion of corporate governance along with
social and environment responsibility. In this connection, constant development has been made in various aspects such as
re-Branding as a modern agency, strengthening co-cooperation with public and private agencies and development
of technology to support its public services in a fine, expedient and rapid service responsive to changing circumstance
and public demand. As such, DBD is at the forefront agency under Ministry of Commerce which sustainably brings
economic and social prosperity of the country.
On the auspicious occasion of the 89th anniversary of DBD, may all Holy powers bring prosperity, happiness
and well-beings to the Department’s executives and all personnel who perform official duties towards attainment of
goals of the Ministry of Commerce’s policies. May all of you hold firm in this virtue in order to support the prosperity
and security of our nation.

(Mr. Phum Saraphol)
Deputy Minister of Commerce
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Deputy Minister of Commerce

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
Mr. Siriwat Kajornprasart

วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นวันครบรอบ 89 ปีของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึง่ ตลอดเวลา ทีผ่ า่ นมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปรียบเสมือนหน่วยงาน
“ตนสายปลายทางธุรกิจ” ของไทยที่มีบทบาทโดยตรงต่อธุรกิจการค้าภายใน
ประเทศ ผมพร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจทำาหน้าที่
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้
ในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระตุ้น
การอุปโภคบริโภคภายในประเทศ เพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจไทย
จากผลงานที่ผ่านมานับเป็นบทพิสูจน์แล้วว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สามารถเป็ น “ทั พ หน า ” ในการพั ฒ นาบริ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ธุรกิจ ซึ่งก้าวต่อไปที่สำาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ต้องเร่งผลักดัน
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ SMEs
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพร้อมเผชิญ
ความผันผวนท้าทายทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ
ทิศทางการดำาเนินงานปี 2555 ผมได้มอบแนวทางการปฏิบตั งิ านชัดเจน
โดยจะมุง่ เน้นให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเป็น “มืออาชีพ
ดานบริการ” เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ประกอบการ ยกระดับประเทศ
ให้อยู่ในอันดับ Top Ten ของโลก ในการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำาธุรกิจ
(Ease of Doing Business) รองรับการเป็น e - Government โดยลดขั้นตอน
ระยะเวลา เอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมกับ “สงเสริม
และสรางนวัตกรรมธุรกิจ” ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สร้างเครือข่าย
สมาคมการค้า และผนึกกำาลังของทุกภาคส่วน มุง่ “สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ”
ให้นิติบุคคลปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี โดยพัฒนาให้นิติบุคคล
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกำากับดูแล
ธุรกิจอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจของคนไทย ซึ่งในปีน้ีนับเป็น
ก้าวสำาคัญอีกก้าวหนึง่ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทีต่ อ้ งสร้างความเจริญเติบโต
และมัน่ คงให้ระบบเศรษฐกิจไทย
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทีท่ กุ ท่านเคารพนับถือ โปรดอภิบาลดลบันดาลให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำาลังใจ กำาลังกาย
อันเข้มแข็ง ทำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สขุ
แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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The 89th anniversary of the Department of Business Development’s inauguration falls on 16th January 2012. Over the
years, DBD has indeed functioned as Thailand’s “Full-integrated Business” agency in both upstream and downstream
businesses and trade in the country. With the support lent by all government officials of the Department, I believe
we have a strong will to boost the economic growth and stimulating domestic consumption in the interest of economic
balance of Thailand.
It is apparent from its past performance that DBD is the “vanguard” in the development of services aimed at
strengthening business potential. An important step forward to be made by DBD lies in the acceleration the strengths
of entrepreneur in all levels, in particular, SMEs operators in an endeavor to make them ready for transition into the AEC
and ready to confront all of the challenges and fluctuations.
As far as the path to be pursued in this coming year, I have given clear directions for the operation of work in
attempt to make DBD a “professional agency” in the delivery of public services to ensure satisfaction of entrepreneur
and promote Thailand to be able to compete in the world‘s top-ten country in the Ease of Doing Business. Also,
support the e-government to replace the work efficiency. At the same time, DBD continues its effort in “promoting
and creating business innovation” with good management of businesses, establishing trade association networks
and solidarity of all sectors and putting in place “corporate governance” which requires legal entities to observe the
law as well as accounting standards. All of these measures are to attract foreign direct investment and strengthen Thai
businesses. Indeed, this year marks another important step to expedite economic growth and security for Thailand.
On this propitious occasion, may the Buddhist Virtue and all Holy Powers that you worship bring all civil servants
as well as officials’ happiness, prosperity, high spirits and physical strength so as to be able to perform official work in
full capacity, for the benefit of the public at large and our nation, everlastingly.

(Mr. Siriwat Kajornprasart)
Deputy Minister of Commerce
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์

Message of Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

นายยรรยง พวงราช
Mr. Yanyong Puangrach

ตลอดปีผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำาเนินงาน
เพื่ อ สนับสนุนภาคธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำาคัญในภูมิภาค และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลาดในภูมิภาคสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทั้งนี้
ในปัจจุบนั มีธรุ กิจทีด่ าำ เนินการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลรวมทัง้ สิน้ กว่า 1 ล้านราย และ
มูลค่าเงินทุนจดทะเบียนกว่า 12 ล้านล้านบาท
ภารกิจที่สำาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประการแรก คือ การพัฒนา
การให้ บ ริ ก ารด้ า นการประกอบธุ ร กิ จ เพื่อ อำ า นวยความสะดวกแก่ ภ าคธุ ร กิ จ
ทัง้ ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย ได้แก่ การเพิม่
ความสะดวกในการให้บริการแก่ผ้ปู ระกอบการ อาทิ การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล การเริ่ม ต้ น ธุ ร กิ จ (e-Starting Business) การเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ บ ริ ก าร
หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Certificate) ผ่ า นธนาคาร
ศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารรั บ งบการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
(e-Filing) และการให้บริการหนังสือรับรองสำาเนาและถ่ายเอกสารผ่านระบบ
e-Service เป็นต้น การพัฒนากฎระเบียบให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพ
ปั จ จุ บั น และการส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ ประการที่สอง
คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามพร้ อ ม
สู่สากล เพื่อพัฒนาธุรกิจไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยได้ยกร่างแผนพัฒนา
ธุ ร กิ จ แห่ ง ชาติ ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club และการสร้างเครือข่าย
กับสถาบันการศึกษาจัดตั้ง DBD Academy เป็นต้น ซึ่งการดำาเนินภารกิจที่สำาคัญ
เหล่านี้จะสำาเร็จและลุล่วงไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ที่ขาดไม่ได้ คือ พลังกายพลังใจ ความมุ่งมั่น
และตั้งใจของบุคลากรทุกท่านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการขับเคลื่อนจน
ประสบความสำาเร็จสูงสุดในปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ ผ มขอส่ ง ความปรารถนาดี แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นสำาคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยและส่งเสริมภาคธุรกิจให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง ผลสัมฤทธิ์
ของการดำาเนินภารกิจทีก่ ล่าวมา เกิดขึน้ ได้ดว้ ยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ทีไ่ ด้
ทุม่ เทแรงกายแรงใจปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ของประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

(นายยรรยง พวงราช)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
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Over the years, the Department of Business Development (DBD) has carried out official works in facilitation of
the business sector and with a view to steering national economy towards constant growth. In addition, the DBD has
promoted entrepreneurs’ potential for competitiveness in both domestic and international as well as to support Thailand
as a center of trade in the region and the development of the regional market into the AEC. At present, more than one
million businesses registered and formed as corporate entities, with the aggregate registered capital of over 12,000,000
million baht.
DBD assumes various missions of significant importance. Its first mission lies in the development of services
to facilitate business sector on the basis of rapidity and accuracy in a manner to save time and costs. Attempts to
increase ease of the delivery of public services by the development of data links, the initiation of e-Starting Business
(development of information network of the starting business), e-certificate (increasing the service on internet based
certificate), e-filing (for submission of financial statement via the internet), e-service (for online supply of copies of certificates
and documents), and the revision of laws to achieve modernity and become well responsive to circumstances of
the present time as well as the promotion of corporate governance in the business sector. Secondly, DBD strives
to development the potential of entrepreneurs towards readiness for internationalization in order for Thai businesses
to arrive at enhanced potential and competitiveness and create sustainable economic value. In this connection, DBD
has undertaken several activities including the formulation of national business development plan as part of the 11th
National Economic and Social Development plan, the setting up of the Biz Club and the establishment of networking
with educational institutions for founding the DBD Academy. However, these fruitful outcomes will not be achieved if
there are not physical and spiritual forces as well as determination of entire personnel of DBD in steering all missions
towards highest accomplishment nowadays.
In this auspicious opportunity, may I extend my best regards to executives and civil servants of DBD and to
all people concerned, who have played important roles in steering Thai economy and promoting the business sector
towards steady prosperity. Fruitful outcomes happened by the mutual support and commitment in performing official
duties for the greatest benefit of the nation and the public at large.

(Mr. Yanyong Puangrach)
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce
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สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Message of Director-General of the Department of Business Development
ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ผมได้เข้ารับหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็น
หน่วยงาน “ตนสายปลายทางธุรกิจ” ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจการค้าทัว่ ประเทศ
อย่างครบวงจร
ในปี 2554 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นปีที่กรมประสบความสำาเร็จอย่างมาก
จากการสร้างปรากฏการณ์ให้บริการจดทะเบียน ณ จุดเดียว (Single Point) ทีไ่ ด้ทงั้
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี และเลขที่บัญชีนายจ้าง พร้อมกัน
ในทั น ที ซึ่ ง สามารถลดขั้ น ตอนการติ ด ต่ อ ราชการจาก 3 หน่ ว ยงานเหลื อ
หน่วยงานเดียว และลดเวลาจาก 4 วัน เหลือเพียง 60 นาที รวมทั้งได้ขยายบริการ
ไปสูร่ ะดับอำาเภอทีเ่ ป็นแหล่งธุรกิจสำาคัญของประเทศ คือ หัวหิน แม่สอด สมุย และ
เมืองพัทยา ที่ทำาให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
ด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทย ได้กำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ
และสถาบันการค้า เพื่อเร่งสร้างและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง
มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีเครือข่ายทางธุรกิจ โดยกรมได้ร่วมทำางาน
เชิงบูรณาการกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

นายบรรยงค์ ลิéมประยูรวงศ์
Mr. Banyong Limprayoonwong

สำาหรับด้านบริหารจัดการองค์กร ผมได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในด้าน
เทคนิคการให้บริการ การมีใจมุ่งบริการ การทำางานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานไปสู่การเป็นมืออาชีพด้านบริการภาครัฐ
ทีท่ นั สมัย และมุง่ สร้างความประทับใจด้วยค่านิยม “ยิม้ แยม โปรงใส ใสใจบริการ”
ในปี 2555 ที่จะถึงนี้ ได้ตั้งเปาหมายที่จะขยายการบริการ Single Point
ให้ครอบคลุมถึง บริษัทมหาชนจำากัด สมาคมการค้า หอการค้า และการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วย รวมทัง้ การเริม่ ต้นนำาระบบเลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
ชุดเดียวกัน (Single Number) มาใช้ และทีส่ าำ คัญ คือ การสร้าง “นวัตกรรมบริการ
อยางมืออาชีพ” ด้วยการนำาระบบ e-Certificate หรือการออกหนังสือรับรอง
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ กว่า 5,000 สาขา
โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะได้ เ ห็ น ประเทศไทยได้ รั บ การเลื่ อ นอั น ดั บ เป็ น ประเทศที่ ง่ า ย
ต่อการทำาธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก
ผมใคร่ ข อขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงพาณิ ช ย์ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ DBD Family ทุกคน ที่ได้อุทิศตน
และสละเวลาร่ ว มมื อ กั น ทำ า ให้ ก รมประสบความสำ า เร็ จ และเจริ ญ ก้ า วหน้ า
อย่างก้าวกระโดดเป็นที่ยอมรับ และขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาล
ให้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำาเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

(นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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This year is the third year of my taking office as Director-General of the Department of Business Development (DBD),
which is indeed accredited as a “Fully-Integrated Business” agency (involving both upstream and downstream businesses),
with full-scale correlation with business and trade all over the country.
Over the past year (2011), DBD has achieved fabulous success in putting forth the “Single Point” facility whereby a
legal entity can receive an identical Incorporation Registration Number, a Tax Personal Identification Number and an Employers’
List Number at one go, hence replacing the need to contact 3 separate Government agencies with an ease of contacting
only one focal agency and turning the 4-day processing time into only 60 minutes. In addition, our delivery of public services
is regionally expanded to districts of business concentration, namely, Hua Hin, Maesod, Samui and Pattaya, thereby saving
time and costs for business operators.
With respect to the promotion of Thai business development, a strategy has been put in place for developing businesses
and trade institutions, with a view to creating and strengthening Thai entrepreneurs, driving them towards acceptable quality
standards and establishing business networks. To this end, DBD has pursued an integration of work with allied agencies
both in public and private sectors and also with educational institutions.
As far as organisational management is concerned, my particular attention has been dedicated to the development of
DBD’s human resources at both the central office and provincial offices throughout the country. The development embraces
servicing techniques, service mind, teamwork and personality improvement and is intended to elevate our service standard
towards professionalism in modern public administration. Indeed, DBD is committed to creating good impression by the
general public through the “Friendly, Transparent, and Conscientious” motto.
For the year 2012 to come, DBD sets its mind, as its important goal, to expand its Single Point facility to reach public
companies, trade associations, chambers of commerce and foreign business permission. The Department will also put the
“Single Number” service into full operation. Importantly, the Department is committed to putting forth the “Professional
Service Innovation”, through introducing the e-Certificate facility, which allows certificates related to legal entities to be
electronically issued via over 5,000 branch offices of banks. All this is intended to elevate Thailand into becoming the world’s
top-ten country with ease of doing business.
I should like to avail myself of this propitious opportunity to extend my heart-felt thanks to executives of the Ministry
of Commerce and allied agencies in both public and private sectors for continued support lent to DBD. My special thanks
are also extended to my colleague civil servants and officials, who indeed form our “DBD Family”, for your strengths, time
and co-operative efforts thus far devoted to our Department, which bring about the Department’s publicly regarded success
and prosperity by leaps and bounds today. May the Buddhist Virtue bless you for happiness and achievement of fruitful
outcomes in all your aspirations.

(Mr. Banyong Limprayoonwong)
Director-General of the Department of
Business Development
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Director of Bureau of Business
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ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555 - 2558

Strategic Plan of the Department of Business Development in 2012 - 2015
วิสัยทัศน์
Vision

¾Ñ¹¸¡Ô¨
Missions

ยุทธศาสตร์
Strategies

เป‡าประสงค์
Goals
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มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย
Serving as Professionals, Building Corporate Governance and
Establishing Quality Standards for Thai Businesses

บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ
¶ูกต้อง รวดเร็ว âปร่งใส
Delivering Registration Services and
Serving Business-Related Data with
Accuracy, Rapidity and Transparency

พัฒนาระบบบริการ
จดทะเบียนธุรกิจ
ให้ทันสมัย
Modernising
Business
Registration
Systems

สร้างคลังข้อมูลธุรกิจ
ที่สมบูรณ์และ
เพิ่มความสะดวก
ในการเข้า¶Öงข้อมูล
Establishing Complete
Business Databases
and Greater Ease in
Data Access

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building Corporate
Governance

เพิ่มศักยภาพ
การกíากับดูแล และ
บังคับใช้ก®หมาย
เพื่อสร้าง
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
Enhancing Potential
for Regulatory
Control and Law
Enforcement in the
interest of Corporate
Governance

พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
Developing Thai Businesses
towards Strengths and
Competitiveness

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้¼ปู้ ระกอบการรายย่อย
และยกระดับธุรกิจ
สูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
Fostering Strengths
of SMEs and
Bringing SMEs
towards Quality
Standards

พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
Developing
Learning
Organisation

ยกระดับเปšนประเทศที่ง่ายต่อการทíาธุรกิจในระดับ Top Ten ของâลก
Elevating Thailand towards the Status of the World’s Top-Ten Country with Ease of Doing Business
ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้
Making Thai Businesses Achieve Quality Standards, Strengths and Competitiveness
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กลยุทธ์ / Strategic Methods

¾Ñ¹¸¡Ô¨ / Missions ยุทธศาสตร์ / Strategies
บริการจดทะเบียน และ
ข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส
Delivery of services
related to registration
and business data with
accuracy, rapidity and
transparency

พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจ
ให้ทันสมัย
Modernising business registration
systems

1.
2.
3.
4.
1.

สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์และ
เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
Establishing complete business
databases and greater ease in data
access

1.
2.
3.
1.
2.

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building corporate
governance

เพิ่มศักยภาพการกำากับดูแลและบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Enhancing potential for regulatory
control and law enforcement in the
interest of corporate governance

1.
2.
3.
1.
2.

พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง
แข่งขันได้
Developing Thai
businesses towards
strengths and
competitiveness

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยและยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
Fostering strengths of SMEs and
bringing SMEs towards quality
standards

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
Developing Learning Organisation

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ทันสมัยเป็นสากล
เชือ่ มโยงการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ
ลดขั้นตอนและอำานวยความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจ
Studying desirable approaches to the development of the registration systems
to achieve internationally acceptable modernity
2. Linking business registration systems with other agencies in Thailand and
elsewhere
3. Using technology in handling business registration
4. Minimising red tape and putting forth greater ease in business registration
นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการข้อมูลธุรกิจ
ลดขั้นตอนและอำานวยความสะดวกในการบริการข้อมูลธุรกิจ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ
Using technology in serving business-related data
Minimising red tape and putting forth greater ease in serving businessrelated data
3. Linking business databases in the interest of business development
พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมธุรกิจให้มีความรู้และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล
Undertaking law development to ensure modernity and business facilitation
Promoting business-related knowledge amongst business operators and
encouraging compliance with statutory requirements
3. Exercising regulatory powers and putting forth corporate governance
พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
สร้างและผลักดันธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
Developing bodies of knowledge for the benefit of business operators
Putting forth work integration with all sectors for business development
Establishing, and bringing businesses towards, quality standards
Establishing and linking business networks both domestically and
internationally

พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงาน
พัฒนาทักษะในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
สร้างและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Developing personnel to ensure their expertise in their particular lines of work
Developing professional skills in the delivery of services
Building and passing on to personnel at all levels continuing learning
processes
4. Enhancing potential for organisational administration in facilitation of
sustainable development
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âครงสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Organization Chart of the Department of Business Development
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มืออาชีพด้านบริการ

Delivering Public Services as Professionals

“ยกระดับประเทศไทยให้เปšนประเทศ
ที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ ในระดับ
Top Ten ของâลก และขยายการให้
บริการสู่ทุกพืéนที่เศรÉฐกิจ”
“Elevating Thailand to a Status
of the World’s Top-Ten Country
with Ease of Doing Business and
Expanding Services to Cover All
Economically Concentrated Areas”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานประจำปี ๒๕๕๔

e - Starting Business
e - Starting Business เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ลดขัน้ ตอนและเชือ่ มโยงข้อมูล ด้านการเริม่ ต้น
ธุรกิจ ภายใตแนวคิด 4 S คือ ให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single Form) เอกสารประกอบ
ชุดเดียวกัน (Single Document) และมีเปาหมายการใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวกัน (Single Number) ภายในปี 2555
“จากรายงาน Doing Business 2012 ของธนาคารโลก World Bank สำารวจ 183 ประเทศ พบว่า การจัดอันดับประเทศ
ที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ของไทย ในปี 2554
อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น คือ อันดับที่ 78 จากอันดับที่ 97 (ดีขึ้น 19 อันดับ)”

The e-Starting Business Project
Phase I : 2010-2011

Single
Point

ºรÔ¡าร
àÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô¨
³ ¨Ø´à´ÕÂÇ

Single
Form

ãªŒáºº¿ÍÃÁ
à´ÕÂÇ

Single
Document

The e-Doing Business Project
Phase II: 2012

ãªŒàÍ¡Êาร
ประ¡Íº
ªØ´à´ÕÂÇ

Single
Number

àÅ¢·ะàºÕยน
¹ÔµÔºØ¤¤Å
à´ÕÂÇ

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ (e-Doing Business)
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e - Starting Business
The “e - Starting Business” is, in essence, an integration of work amongst State agencies in an attempt to reduce
lengthy red tape and establish the linking of data related to starting businesses. This endeavour is made under the 4-S concept,
namely, Single Point, Single Form, Single Document and Single Number, to be carried into effect within 2012
“The World Bank’s Doing Business 2012 Report, which is based upon an extensive survey into the situations in 183
countries, publishes rankings of countries with ease of doing business and reveals that Thailand’s rank in the area of ‘Starting
a Business’ for 2011 is admirably elevated from the 97th rank to the 78th rank (hence the climbing of 19 places)”

The e-Starting Business Project
Phase I : 2010-2011

Single
Point

ºรÔ¡าร
àÃÔèÁµŒ¹¸ØÃ¡Ô¨
³ ¨Ø´à´ÕÂÇ

Single
Form

ãªŒáºº¿ÍÃÁ
à´ÕÂÇ

Single
Document

The e-Doing Business Project
Phase II: 2012

ãªŒàÍ¡Êาร
ประ¡Íº
ªØ´à´ÕÂÇ

Single
Number

àÅ¢·ะàºÕยน
¹ÔµÔºØ¤¤Å
à´ÕÂÇ

Signing Ceremony for an MOU on ‘e-Doing Business’ Data Link Development
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“e-Starting Business สู่ e-Doing Business”
e - Doing Business เป็นการร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตร โดยได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ดังนี้

หน่วยงาน

เป‡าหมาย (Target Group) ในการให้การบริการ

1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมการจัดหางาน
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ประกอบธุรกิจนำาเข้า – ส่งออก และ Brokers
ผู้ประกอบการจดทะเบียนค้าสุรา- ยาสูบ
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทจัดหางาน
ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้น
(การประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน)
ผู้ประกอบการขอจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการที่ต้องการขอการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม

5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
7. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบการเพิ่มขีดความสามาร¶ในการแข่งขัน
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตาม¼ลการวิจัยของธนาคารâลก (World Bank)
ก่อน และหลังการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ
e-Starting Business
หลังการปรับปรุง
(»‚ 2010-2011)

ระยะเวลา
(วัน)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
(วัน)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ระยะเวลา
(วัน)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

1. การจองชื่อนิติบุคคล

2

-

20 นาที

-

20 นาที

-

2. การชำาระเงินทุนเข้าธนาคาร
3. การจัดทำาตรายาง
4. การจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิและจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท
5. ขอเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี
6. ขอเลขที่บัญชีนายจ้าง
7. ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำางาน
รวม

1
4
1

300 - 500
5,900

60 นาที
90 นาที

300 - 500

60 นาที
90 นาที

300 -500

60 นาที

5,900

60 นาที

5,900

7

-

7 วัน 3 ชม.
50 นาที

6,400

3 ชม.
50 นาที

6,400

ขัéนตอนการดำเนินการ
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e-Doing Business
หลังการปรับปรุง
(»‚ 2011-2012)

ก่อนดำเนินการปรับปรุง

2
1
21

-

32 วัน

6,400

¼ู้รับ¼ิดชอบ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
เอกชน
เอกชน
• กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
• กรมสรรพากร
• สำานักงาน
ประกันสังคม
• กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน
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From “e-Starting Business” into “e-Doing Business”
The “e - Doing Business” characterises co-operation entered into by 7 allied State agencies. An MOU has been
signed on 12th May 2011 in preparation for the linking of data related to starting businesses. Details of this co-operation are
shown below.

Agencies

Target Groups for Delivery of Services

1. Customs Department
2. Excise Department
3. Department of Employment
4. Department of Labour Protection and Welfare
5. Department of Industrial Works
6. Office of the Board of Investment
7. Industrial Estate Authority of Thailand

Importers – Exporters and Brokers
Registered Traders of Spirits and Tobacco
Operators of Job-Finding Companies
Operators with at least 10 employees
(Notification of Working Regulations)
Operators intending to establish factories
Operator intending to apply for investment promotion
Operators intending to set up businesses in industrial estates

Table Comparing “Starting a Business” Competitiveness
before and after the Improvement of the
“Starting a Business” Service Based upon the World Bank’s Research
Processing Steps

Before the Improvement

e-Starting Business
after the Improvement
(2010-2011)

e-Doing Business
after the Improvement
(2011-2012)

Length
(Day)

Cost
(Baht)

Length
(Day)

Cost
(Baht)

Length
(Day)

Cost
(Baht)

1. Booking a name of a legal entity

2

-

20 mins

-

20 mins

-

2. Payment of the capital via a bank
3. Making corporate stampers
4. Registration of a Memorandum
of Association and Registration
of Incorporation
5. Application for a Tax Personal
Identification Number
6. Application for an Employers’
List Number
7. Publication of Working Regulations
Total

1
4
1

300 - 500
5,900

60 mins
90 mins

300 - 500

60 mins
90 mins

300 -500

2

-

60 mins

5,900

60 mins

5,900

1

-

21
32 days

6,400

7
7 days 3 hrs
50 mins

6,400

3 hrs
50 mins

6,400

Responsible
Agency
Department of Business
Development
Private Bodies
Private Bodies
• Department of
Business
Development
• Revenue
Department
• Social Security
Office
• Department of
Labour Protection
and Welfare
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ผูประกอบการสามารถเริ่มตนประกอบธุรกิจไดสะดวก (Easier) รวดเร็ว (Faster) และประหยัดคาใชจาย (Cheaper)
1. ลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน
2. ลดระยะเวลาการเริ่มต้นธุรกิจจาก 4 วัน เหลือ 60 นาที
3. ลดการติดต่อหน่วยงานราชการจาก 3 หน่วยงาน เหลือ 1 หน่วยงาน
4. ประหยัดต้นทุนการจัดตั้งบริษัท (ค่าเดินทาง ค่าสำาเนาเอกสาร ค่าแรงงาน) 1,059 บาท/ราย
5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศกว่า 52,950,000 บาท (นิติบุคคลตั้งใหม่ 50,000 ราย)

ขยายสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดสำานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มใน 4 พื้นที่เขตเศรษฐกิจสำาคัญ จาก 81 แห่ง
รวมเป็น 85 แห่ง ได้แก่
1) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
3) อ.แม่สอด จ.ตาก
4) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ
(¹ÒÂÈÔÃÔÇÑ²¹ ¢¨Ã»ÃÐÈÒÊ¹) à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
¡ÒÃ¤ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ÊÒ¢ÒàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ à¾×èÍãËŒºÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ

เพื่ออำานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของจังหวัด
เศรษฐกิจ ซึ่งมีภาคธุรกิจกระจุกตัวมากกว่าร้อยละ 60 ของจังหวัด ได้ทดลองเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดย
ตั้งแต่เปิดให้บริการ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 ได้ให้บริการจดทะเบียน 4,765 ราย และบริการข้อมูลธุรกิจ 44,361 ราย
รวม 49,126 ราย

¶่ายâอนภารกิจด้านทะเบียนพาณิชย์ สู่ อบต. และ เทศบาล 7,776 แห่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำาเนินการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์จาก อบจ. ให้แก่เทศบาล
และ อบต. ทั่วประเทศ รวม 7,776 แห่ง เป็นสำานักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอำานาจรับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจที่มีสำานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลและ อบต. ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางดังนี้
1) เทศบาลนคร จำานวน
25 แห่ง
2) เทศบาลเมือง จำานวน
142 แห่ง
3) เทศบาลตำาบล จำานวน 1,840 แห่ง
4) อบต.
จำานวน 5,769 แห่ง

พัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์
การพัฒนาฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลให้เป็นคลังข้อมูลธุรกิจทีส่ มบูรณ์ โดยนำาเข้าข้อมูลการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล งบการเงิน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และข้อมูลธุรกิจอื่น จากทั่วประเทศ เข้าสู่ฐานข้อมูลโดยทันที เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลในฐานข้อมูลธุรกิจให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง
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This significant development will offer entrepreneurs an easier, faster and cheaper way of starting their
businesses, with the following advantages.

1. The 7 steps officially involved in a start of a business will be reduced to 5 steps.
2. The time to be consumed for filing applications related to a start of a business is lessened from 4 working days
into merely 60 minutes.
3. The need to contact 3 Government agencies will be replaced by the need to contact only one Government agency.
4. Transaction costs to be incurred in setting up a legal entity (travel expenses, photocopying expenses and labour
cost) can be trimmed down by 1,059 Baht per case.
5. An economic value will be generated for the country in an amount of over 52,950,000 Baht (given that approximately
50,000 new legal entities are expected to be set up).

Expansion of Business Registration Services by Setting Up 4 Additional
Offices in Provinces

The Department of Business Development has established additional offices for business registration in 4 important
areas of economic concentration, with the result therefore that the Department has a total of 85 offices at present (from its
previously existing 81 offices). The areas in which the new offices have been established are as follows:
1) Hua Hin, Prachuabkirikhan Province;
2) Koh Samui, Surat Thani Province;
3) Maesod, Tak Province; and
4) Pattaya City, Chonburi Province.
The establishment of additional offices is an attempt to offer easy, fast and cheap services to entrepreneurs and
businesspersons in business areas of provinces of economic importance, where business concentration covers more than 60
percent of the total boundary of respective provinces. These new offices have been in operation, for trial, as from 1st April
2011. Since its inauguration through 30th September 2011, these offices have had 4,765 cases of registration and 44,361
cases of business-data service, with the total of 49,126 cases.

Transfer of Missions Related to Commercial Registration to 7,776 Tambon
Administrative Organisations and Municipalities

As from 1st January 2011, the Department of Business Development has transferred the commercial registration work
from Changwad Administrative Organisations to 7,776 Municipalities and Tambon Administrative Organisations all over the
country, with the result that Municipalities and Tambon Administrative Organisations now have their commercial registration
offices with full authority to receive and handle applications for commercial registration filed by operators of businesses whose
offices are located in their administrative boundaries. These transfers are advantageous to business operators in terms of
reduced time and travel costs consumed or expended in the registrations concerned. Municipalities and Tambon Administrative
Organisations to which the transfers have been made are detailed below:
1) 25 City Municipalities;
2) 142 Town Municipalities;
3) 1,840 Tambon Municipalities; and
4) 5,769 Tambon Administrative Organisations.
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คลังข้อมูลธุรกิจที่มีความสมบูรณ์ สามารถให้บริการ
และประมวลผล รวมถึงพัฒนารูปแบบการรายงาน และระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ของแนวโน้มการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่มีศักยภาพ
รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศรายเดือน รายไตรมาส
รายครึ่งปี และรายปี เป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและภาคธุรกิจ
ในการตัดสินใจและดำาเนินงานในสถานการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา
¹ÒÂÈÔÃÔÇÑ²¹ ¢¨Ã»ÃÐÈÒÊ¹ ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ
á¶Å§¢‹ÒÇ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¸ØÃ¡Ô¨
การจดทะเบียนนิติบุคคล
- นิติบุคคลตั้งใหม่
- นิติบุคคลเพิ่มทุน
- นิติบุคคลลดทุน
- นิติบุคคลเลิกกิจการ

รูปแบบการนำเสนอรายงาน
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายครึ่งปี
- รายปี

สมาคมการค้าและ
หอการค้าไทย
- จัดตั้ง
- เลิก
- คงอยู่

ธุรกิจของคนต่างด้าว
- การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542
- การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

e-Service
การให้บริการส่งหนังสือรับรอง DBD Express Service ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “รวดเร็ว ทันใจ ไปไดทุกที่” เพื่อ
เป็นการอำานวยความสะดวกด้านเวลาและต้นทุนแก่ภาคธุรกิจ โดยผู้ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารทะเบียนธุรกิจ
สามารถขอรับบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและชำาระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Internet Banking โดยเลือกรับเอกสาร
ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ มารับด้วยตนเอง ณ สำานักงานบริการทั่วประเทศ จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และพนักงาน Delivery
(กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี) เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554
ในปี 2554 กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ได้มีการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและ
เอกสารทะเบียนธุรกิจ ผ่าน e-Service รวมทัง้ สิน้
98,716 ราย แบ่งแยกตามช่องทางการจัดส่งได้
ดังนี้

7,091 ÃÒÂ
7%
37,778 ÃÒÂ
38%

จัดส่งทางไปรÉณีย์
รับด้วยตนเอง
Delivery
53,847 ÃÒÂ
55%
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Development of a Complete Business Database
The Department of Business Development has made efforts in developing a complete database of registered legal
entities. Information to be promptly entered into this database includes data on registrations, financial statements, lists of
shareholders and other business-related data from all over the country, in order to make this database a complete and
up-to-date one. Indeed, data related to legal entities as shown in this database are regularly updated to ensure factual accuracy.
The complete database is ready for serving information usable for further processing and making various forms of
useful reports capable of indicating changes in business trends, types of business of high potential and even the economic
plight of the country, whether quarterly, monthly, semi-annually or annually, which will be of significant value to both public
and private sectors in making decisions and taking action amidst changing situations and circumstances.
Registration of Legal Entities
- Registration of Incorporation
- Registration of an Increase
of the Capital
- Registration of a Decrease
of the Capital
- Registration of Dissolution
of the Business
Trade Associations and Chambers
of Commerce
- Formation
- Dissolution
- Continuance of Operation

Formats in which data related to registration
of legal entities may be reported
- Monthly
- Quarterly
- Semi-annually
- Yearly
Foreign Businesses
- Granting licences for the operation of
foreign businesses under the Foreign
Business Act, B.E. 2542 (1999)
- Granting certificates for the operation of
foreign businesses under the Foreign
Business Act, B.E. 2542 (1999)

e-Service
The Department of Business Development has launched the “DBD Express Service” under the “Enchantly Fast
to All Destinations” concept in the interest of saving time and costs in favour of the business sector. With this service,
applications may be made for obtaining via the Internet (upon payment of relevant fees at bank counters, ATM machines
or via Internet banking) certificates related to legal entities and documents pertinent to business registration. Documents
applied for may be supplied in 3 optional channels, namely, personal collection at DBD offices throughout the country,
EMS delivery and courier delivery (to addresses in Bangkok, Pathum Thani, Samutprakarn and Nonthaburi). The service has been
in operation since 4th January 2011.
7,091 cases
7%
In 2011, there have been 98,716 cases in
which the Department of Business Development
cases
Postal Delivery
has, through its e-Service, served certificates 37,778
38%
Collection in Person
related to legal entities and documents pertinent
Courier Delivery
to business registration. Documents have been
dispatched to applicants in the modes shown
53,847 cases
55%
below.
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บริการข้อมูลธุรกิจ Online สู่หน่วยราชการ
การบริการข้อมูลธุรกิจ Online สู่หน่วยราชการ ถือเป็นการบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
โดยให้บริการข้อมูลธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานราชการให้สามารถใช้ข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลดขั้นตอนการติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการ จาก 7 วัน เป็น Real Time ปัจจุบัน ได้เปิดให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจ แก่หน่วยงานราชการ จำานวน 25 หน่วยงาน อาทิ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ สำานักงานศาลยุตธิ รรม สำานักข่าวกรอง
แห่งชาติ กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด และกรมข่าวทหารเรือ และมีการให้บริการข้อมูลนิติบุคคล 35,606 ราย

e-Certificate เพิ่มช่องทางให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
การปฏิรูปและยกระดับกระบวนการการให้บริการของภาครัฐ โดยเพิ่มช่องทางให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน เพือ่ ให้บริการหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นสาขาธนาคาร กว่า 5,000 สาขา
ผูใ้ ช้บริการได้รบั ความสะดวก คล่องตัว ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง เนือ่ งจากสามารถขอรับเอกสารได้ที่
สาขาธนาคารทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันต่อสถานการณ์ และความจำาเป็นในการดำาเนินธุรกรรม โดยมีเปาหมายเปิดให้บริการ ภายในเดือนมกราคม 2555

e-Filing ศÖกÉาระบบรับงบการเงิน¼่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐทีบ่ ริหารจัดการคลังข้อมูลธุรกิจ และเป็นศูนย์กลางการรับงบการเงิน
ของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับกลยุทธ์ในการขยายช่องทางการให้บริการต่อภาคธุรกิจผ่านเครือข่ายสื่อสารที่ทันสมัย
ได้ศกึ ษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบเพือ่ ให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำาให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและสามารถ
ประมวลผลได้ทันที
เป็นการเพิ่มช่องทางอำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการนำาส่งงบการเงิน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการนำาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย อีกทั้งรองรับการให้บริการรับงบการเงิน ซึ่งมีจำานวนมาก
และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนิติบุคคลสามารถนำาส่งงบการเงินได้ทันทีและไม่จำากัดเวลาทำาการ
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Supplying Online Business-Data to State Agencies
The online supply of business-related data to other State agencies is an integration of work amongst State agencies
so as to ensure availability of up-to-date data for prompt use and timely resolution of problems encountered by the country.
With information technology, business-related data as made available online may be accessed and used by State agencies.
As such, the length of time consumed in contacting Government agencies has been reduced from 7 days to the real-time
processing. At present, the online service is accessible by 25 Government agencies such as the Department of Special
Investigation, Office of the Judiciary, National Intelligence Agency, Police Narcotics Suppression Bureau and Naval Intelligence
Department. So far, through this service, data related to legal entities have been electronically served in 35,606 cases.

e-Certificate : an enhanced channel for the electronic supply of certificates
related to legal entities
In reforming and upgrading the quality of its public services, the Department has taken steps in putting in place
an electronic channel for supplying certificates related to legal entities. This service is to be operated in collaboration with 6
commercial banks, namely, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Thanachart Bank and
Government Savings Bank, and will allow certificates related to legal entities to be obtained electronically through over 5,000
branches of those commercial banks.
With this service, users will feel greater ease and flexibility as well as save time and costs otherwise spent on
travelling to the Department’s offices, as the documents needed may simply be obtained at branches of those 6 commercial
banks all over the country. This service will also facilitate efficient operation of business in a manner well responsive to current
situations and needs. According to the determined goal, this service will be operated in January 2012.

e-Filing : Studying Feasibility of Electronic Filing of Financial Statements
As a State agency responsible for the administration of business-related data and as a national focal point for receiving
financial statements, the Department feels the need to accommodate the strategy aimed at enhancing public service channels
through modern communication networks. To this end, the Department has studied the feasibility of setting up a system
allowing electronic filing and acceptance of financial statements, with the application of the XBRL (eXtensible Business Reporting
Language) technology, which ensures accuracy and prompt processing of financial reports.
The facility offers the business sector greater convenience in submitting financial statements and is of significant value
in that the data may be analysed for the purposes of promoting and developing businesses in a swift and modern manner.
Also, the e-Filing service helps the effective handling of a massive, and indeed consistently growing, amount of submission of
financial statements – legal entities may now file financial statements expeditiously without working-hour restraint.
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สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

Putting Forth Standards of Thai Businesses towards
Competitiveness

“เสริมสร้างขีดความสามาร¶ในการ
แข่งขันของธุรกิจ พร้อมเข้าสู่ตลาด
AEC”
“Strengthening Competitiveness
Capacity towards Readiness for
Entry into the AEC Market”
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พัฒนาธุรกิจแ¿รนไชส์สู่มาตรฐานสากล
ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพ
มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ พร้อมที่จะขยายไปสู่ต่างประเทศ และสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น

Franchise
Go Inter

3
Franchise
Standard

2
Franchise
Academy

1
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• สร้ า งองค์ ค วามรู้ ร ะบบแ¿รนไชส์ (Franchise
Academy) เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจเข้าสู่
ระบบแฟรนไชส์ ภายใต้หลักสูตร Franchise B2B
Program และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระบบ
แฟรนไชส์ (Training for the Trainer Program)

ธุรกิจแฟรนไชส์ทผี่ า่ นเกณฑ์ และได้รบั เครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ มีความน่าเชือ่ ถือ
เป็ น ที่ ย อมรั บ รวมทั้ ง เป็ น การกระตุ้ น ให้ ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์มีการยกระดับหรือพัฒนาธุรกิจของตน
ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

• พัฒนาธุรกิจแ¿รนไชส์สเู่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
(Franchise Standard) โดยสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์ ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige
National Quality Award - MBNQA) และนำาเกณฑ์
ดังกล่าวไปใช้ประเมินธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า

ในปี 2554 มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้ารับการประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และได้รับเครื่องหมาย
จำานวน 55 ราย
รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
แยกประเภทเป็นอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 40 การศึกษา
ร้อยละ 29.09 บริการ ร้อยละ 16.36 สปา/ความงาม ร้อยละ 5
และอื่นๆ ร้อยละ 5.45

§Ò¹ THAILAND FRANCHISE QUALITY AWARD
2011 (TFQA 2011)
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Developing Franchising Businesses towards International Standards
The Department of Business Development has attempted to develop potential of Thai businesses so as to be able
to exploit the franchising system and put up their franchising businesses towards quality standards and strength facilitating
competitiveness and readiness for expansion to foreign markets with a view to greater market value.

Franchise
Go Inter

3
Franchise
Standard

2
Franchise
Academy

1

Promoting HighPotential Franchising
Business towards
Internationality

Developing
Franchising Business
towards Quality
Standards

Building Knowledge
on Franchising

• Franchise Academy : The Department of
Business Development, under the “Franchise
B2B Programme”, provided entrepreneurs with
training in preparation for their readiness to enter
the franchising system. Also, the “Training for the
Trainers Programme” was organised with a view to
establishing a network of experts in the franchising
system.
• Franchise Standard : Stalwart efforts have been
made in establishing quality standards for franchise
businesses by reference to the American “Malcolm
Baldrige National Quality Award : MBNQA”
standard. The standard so established will be

used for evaluating businesses. In this connection,
a franchise business passing the standard
evaluation may use a franchising certification mark
in recognition of its trustworthiness. These attempts
wisely encourage business operators to upgrade
or develop standards of their franchise businesses.
In 2011, 55 franchise businesses have passed the
Department’s standard evaluation and allowed to display
Out of these 55
the franchising certification mark.
successful franchises, 40 percent go to foods and beverages,
29.09 percent to education, 16.36 percent to services,
5 percent to spa and beauty and 5.45 percent to other areas.

THAILAND FRANCHISE QUALITY AWARD 2011
(TFQA 2011)
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นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดั งาน Thailand
Franchise Quality Award 2011 (TFQA 2011) เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้สนใจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ โดยมีการมอบ
รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย
รางวั ล มาตรฐานคุ ณ ภาพแฟรนไชส์ ย อดเยี่ ย ม 1 รางวั ล
และรางวัลดีเด่นตามเกณฑ์
ได้แก่ คือ เชสเตอร์ กริลล์
มาตรฐานคุ ณ ภาพ 7 ด้ า นๆ ละ 1 รางวั ล คื อ สถาบั น
Smart Brain
Wizard
คณิ ต ศาสตร์ วั น ทู วั น
Clay Works
Fascino
Daddy Dough
Café Amazon
• ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ แ¿รนไชส์ ที่ มี ศั ก ยภาพสู่ ส ากล
(Franchise Go Inter) โดยเน้นตลาดเปาหมาย
ในกลุ่มประเทศ ASEAN + 6 ให้ความรู้พัฒนา
ทั ก ษะด้ า นการตลาดและการเจรจาการค้ า
ตลอดจนการฝกภาคปฏิบัติทั้งตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ อาทิ งาน THAIFEX - World of
Food Asia 2011 งาน International Franchise,
License & Business Concept Expo & Conference
(IFRA) 2011 รวมถึงการนำาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
พบปะนักธุรกิจชาวพม่าและอินโดนีเซีย เพือ่ สร้าง
เครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเปาหมาย
• สนับสนุนป˜จจัยพืนé ฐานและสิง่ อำนวยความสะดวก
โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และสถาบันการเงินต่างๆ ในการสนับสนุนสินเชือ่
อั ต ราพิ เ ศษให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
การเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์
รวมถึงยกร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
พ.ศ. .... เพือ่ จัดระเบียบ และสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
ทั้งแก่ผู้ขายและผู้ซื้อแฟรนไชส์

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁã¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§ÃÐËÇ‹Ò§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò
¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â áÅÐ ÊÁÒ¤Á
á¿Ã¹äªÊáÅÐäÅà«¹Ê

พัฒนาธุรกิจâลจิสติกส์
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ให้มขี ดี ความสามารถ
ในการรองรับการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการค้าชายแดน และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของไทย ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹Ò
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âÅ¨ÔÊµÔ¡Êä·Â
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Further, the Department of Business Development has
organised “Thailand Franchise Quality Award 2011 (TFQA
2011)” Fair to create public confidence in the franchising
system as well as promote consumers’ trusts in using
franchised products or services. At this Fair, 8 Franchise
Quality Awards were presented, consisting of 1 award for the
Best-Quality Franchise, which was presented to Chester Grill
and 7 remaining awards for Leading-Quality
Franchises in 7 areas (1 award for each area), which were
presented to the following franchises: One2One Math School
, Smart Brain
, Wizard
, Clay Works
, Fascino
, Daddy Dough
and Café
.
Amazon
• Franchise Go Inter : The Department of Business
Development has encouraged franchises with high
potential to “go inter”, with particular emphasis
on the penetration of markets in ASEAN + 6
countries. To this end, training was organised for
disseminating knowledge and skills in marketing
and trade negotiations. Workshops were also held,
covering both domestic and foreign markets, as
envisioned, for example, in THAIFEX - World of
Food Asia 2011; International Franchise, License &
Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2011
and the meeting between Thai franchise operators
and businesspersons from Myanmar and Indonesia

so as to promote franchise business networks in
target countries.
• Franchise Infrastructure and Facility :
The Department of Business Development has
entered into collaboration with relevant agencies
and financial institutions for extending soft loans
to franchise business operators. Infrastructural
endeavours embrace the dissemination of data
related to franchise businesses via website and
the preparation of a Bill on Franchise Businesses,
B.E. …. (….) for regulating and promoting franchise
businesses of Thailand to ensure fairness to both
franchisors and franchisees.

SEMINAR HELD FOR PUBLIC CONSULTATION ON BILL ON
FRANCHISE BUSINESSES, B.E. …. (….)

Logistics Development
Attempts have been made in elevating standards of services, building business networks and establishing readiness
of logistics business of Thailand so as to accommodate liberalisation of trade in goods and services, in particular, border
trade and economic integration within the ASEAN Economic Community. These attempts will expand market opportunities
for Thailand towards ASEAN.

Building Readiness and
Developing Potential of
Thai Logistics Business

Moving towards the
Acceptable Business
Quality and International
Standard ISO (9001:2008)

Building Business
Networks and Expanding
Businesses to International
Markets
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• DBD Logistics Academy
จัดทำาหลักสูตร
พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้แก่
บุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
• พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย
ศึกษาดูงานธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์
280 ราย และพั ฒ นาบ ม เพาะให คํ า ปรึ ก ษา
ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส สู เ กณฑ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานสากล ISO (ธุ ร กิ จ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ 24 ราย : ธุรกิจผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ISO 40 ราย)
• เตรี ย มความพร้ อ มธุ ร กิ จ âลจิ ส ติ ก ส์ สู่ ต ลาด
อาเ«ียน+6 ให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนและ
กฎระเบียบเกีย่ วกับตลาดอาเซียน ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค มีผปู้ ระกอบธุรกิจโลจิสติกส์ได้รบั
การเสริมสร้างความรู้ 171 ราย ผ่านการบ่มเพาะ
เชิงลึก 52 ราย และนำาผู้ประกอบธุรกิจสำารวจ
เส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ R1 และ R3A
• ส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ
âลจิ ส ติ ก ส์ จัดทำาเว็บไซต์ต้นแบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ www.dbdlogistics.com
ทำาหน้าทีต่ ลาดกลางออนไลน์ และจัดทำาเว็บไซต์กลาง
ภายใต้นโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้า ได้แก่

www.thaiglobalgateway.com รวมถึงเว็บไซต์
การเชื่อม 5 ประตูการค้า ได้แก่
www.LaosThaigateway.com
www.CambodiaThaigateway.com
www.VietnamThaigateway.com
www.MyanmarThaigateway.com
www.limadarsar.com
• ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อí า นวยความสะดวกทางการคé า
สนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น แก่
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย เพื่ อ เพิ่ ม
สภาพคล่ อ งทางการเงิ น โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 อนุมัติในหลักการ
สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554
อนุมตั ขิ ยายวงเงินสินเชือ่ เพิม่ เติม 2,000 ล้านบาท
รวมเป็น 5,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง
เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนแก่ผปู้ ระกอบการ
SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไชส์
และธุรกิจขายตรง รวมทั้งผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
อัตราดอกเบีย้ MLR - 3 % และผ่อนปรนหลักประกัน
พร้อมทั้ง ขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ เป็น
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์ได้รับสินเชื่อแล้ว 1,543 ราย วงเงิน
4,497.66 ล้านบาท (ณ 30 กันยายน 2554)

¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò ”NEW SOLUTION : àª×èÍÁâÂ§¸ØÃ¡Ô¨âÅ¨ÔÊµÔ¡Êä·Â”
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• DBD Logistics Academy:
The Department
has prepared a special training programme aimed
at developing and strengthening knowledge on
logistics for personnel in State agencies and other
agencies in order to be able to give advice to
entrepreneurs on logistical matters.
• Developing Efficiency of Business Logistics:
The Department has striven to develop efficiency of
logistics businesses in central and provincial areas.
In this regard, 280 logistics business operators
were provided with study visits to well-administered
logistics businesses. Special programmes were
also organised for developing and advising logistics
business operators with a view to bringing their
businesses towards an acceptable quality and the
ISO international standard. Indeed, 24 logistics
business operators passed the standard quality
and 40 passed the ISO standard.
• Preparing for Readiness of Logistics Business
towards the ASEAN+6 Markets: To this end,
logistics business operators in both central and
provincial areas throughout the country were trained
on trade and investment as well as rules and
regulations pertinent to the ASEAN market. Actually,
171 logistics business operators were provided
with the training; 52 trainees accomplished a full
incubation programme. Also, trips were arranged
for business operators to explore trade and logistics
routes (Routes R1 and R3A).
• Promoting Electronic Markets for Logistics
Business: The Department of Business Development
has made a model website (www.dbdlogistics.com)
linking logistics business networks and serving

as the online marketplace. In addition, a central
website (www.thaiglobalgateway.com) has also
been established under the “Three Rings,
Five Gateways” policy. Further, in order to bridge
5 trade gateways, 5 separate websites have
been founded, namely,
www.LaosThaigateway.com,
www.CambodiaThaigateway.com,
www.VietnamThaigateway.com,
www.MyanmarThaigateway.com
www.limadarsar.com.
• Improving Trade Facilities: The Department
of Business Development has provided financial
support to Thai logistics business operators to
boost their liquidity. In this connection, the Council
of Ministers, by its resolution on 8th December
2010, approved in principle the loan in the total
amount of 3,000 Million Baht to be extended to
logistics business operators and, by its resolution
on 12th April 2011, approved an additional amount
of 2,000 Million Baht, thereby making the total sum
of 5,000 Million Baht, so as to foster liquidity and
provide the capital and funding for SME operators
engaging in the logistics, franchising and direct-sale
businesses, for job builders and for flood victims.
Loans were available at an MLR-3% interest subject
to relaxation of the requirement as to security.
The operation period of this loan project has
been extended to 31st December 2011. Since its
operation, 1,543 logistics business operators have
been granted the loan, with the aggregate amount
of 4,497.66 million Baht (as of 30th September
2011).
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พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล
ธุรกิจบริการเปาหมาย คือ ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ โดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้บริการในระดับสากล รวมถึงมีเครือข่ายธุรกิจและความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹µÅÒ´
AEC áÅะ ASEAN + 6
¨Ñ´·ÓÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾
¸Øร¡Ôจ
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ
จÑ´¡าร áÅะ¡ารµÅา´
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• พัฒนาธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ได้แก่ ธุรกิจสปาและธุรกิจร้านอาหาร โดยการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพการประกอบธุ ร กิ จ ตามคู่ มื อ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้ความรู้การจัดการ
ธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน
สปาต้นแบบ พร้อมตรวจประเมินและให้คาำ แนะนำา
ณ สถานประกอบการ และจัดทำาเกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ ภาพธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้ สู ง อายุ พร้ อ มคู่ มื อ การ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

• ศÖ ก Éาตลาดธุ ร กิ จ บริ ก ารในต่ า งประเทศ เพื่อ
ขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดเอเซีย และผลักดัน
ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย
สร้างความสัมพันธ์กบั สมาคมธุรกิจสปาแห่งบาหลี
และการนำาคณะผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารเข้าพบ
หน่วยงาน Food and Environmental Hygiene
Department ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

• สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่าง
ธุ ร กิ จ สปาร่ ว มกั บ สมาคมสปาไทยและสมาคม
ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางในการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจสปา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจสปาให้แก่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการส่งเสริม
การตลาดให้แก่ธุรกิจสปาของไทย อาทิ ธุรกิจ
ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจ e-commerce ธุรกิจ
โรงแรม เพื่ อ ให้ เข้ า ใจรู ป แบบของธุ ร กิ จ สปา
อย่ า งถู ก ต้ อ งและสามารถส่ ง เสริ ม การตลาด
ให้เกิดประสิทธิผลร่วมกันมากยิ่งขึ้น

• อบรมและศÖ ก Éาดู ง านธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและ
ธุ ร กิ จ สปาที่ ป ระสบความสí า เร็ จ โดยการนำ า
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารเข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ณ
โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และร้านอาหาร
สุดทางรัก จังหวัดชลบุรี และผูป้ ระกอบธุรกิจสปา
ได้เข้าใจถึงการเป็นสปาเพื่อสุขภาพ (Wellness
Spa) จากสปาต้นแบบของโลก ณ โรงเรียนสอน
วิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม และ
ศึกษาดูงาน ณ ธารธาสปา โรงแรมปทุมวัน ปริน้ เซส
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการธุรกิจ
และเป็นกรณีศกึ ษาเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจตามแนวทาง
แห่งความสำาเร็จ
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Developing Potential of Service Businesses
The target of this work lies in the spa, restaurant and elderly care businesses. Management skills for these businesses
have been developed towards efficiency and international acceptance by service users. Indeed, the Department has striven to
establish business networks and lay down readiness for trade liberalisation within the ASEAN Economic Community as well.

Building Knowledge on
Logistics and Marketing

Preparing Quality
Standards for
Businesses

• Developing Service Businesses towards
a Standard Quality: This mission has been
carried out with respect to spa and restaurant
businesses. Operators of these businesses were
given evaluation of their potential by reference to
the quality standard manual and trained on how
to manage business in an environmentally-friendly
manner. The mission also covered arranging study
trips to model spa establishments, providing quality
assessment and counselling services at business
places, preparing the quality standard for the
elderly care business and drawing up a manual
on business quality-standard evaluation.
• Promoting Business Allies: Business allies in
the spa industry have been promoted through the
collaboration with the Thai Spa Association and
the Association of Thai Travel Agents (ATTA) in
order to find effective ways for building networks
of the spa business. These attempts included
dissemination of knowledge on the spa business
to those engaging in the industry incidental to
Thai spa market promotion, e.g. the travel agency,
e-commerce and hotel businesses, so as to create
their proper understanding of appropriate forms
of the spa business and build up their market
promotion ability with a view to achieving greater
common interests.

Preparing for Readiness
for AEC and ASEAN +6
Markets

• Exploring Foreign Markets for Service
Businesses: The Department attempted to expand
business opportunities in Asian markets and put
forth the development of businesses and services
that meet internationally acceptable standards.
In this instance, the Department has founded a tie
with the Bali Spa and Wellness Association (BSWA)
and arranged a meeting between restaurant business
operators and the Food and Environmental Hygiene
Department of Hong Kong Special Administrative
Region – a hub the restaurant business.
• Providing training on restaurant and spa

businesses and organising study visits to
successful restaurant and spa businesses:
Study visits to the Oriental Hotel (Bangkok) and
to the Sudthangrak Restaurant (Chonburi) were
arranged for restaurant business operators. Further,
in an attempt to create appreciation of the ‘wellness
spa’ conception, training was provided to spa
business operators at the Chiva-Som Academy
– the World’s model spa. Also, the Department
arranged a study visit to Tantara Health Spa at
the Pathumwan Princess Hotel. All these efforts
enabled the sharing of experience related to
business administration and provided case-study
lessons in promotion of business towards success.
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สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
ให้ความสำาคัญในการสร้างต้นแบบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยในระดับจังหวัด ให้มหี ลักการบริหารจัดการทีด่ ี และ
พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและ
ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¤ŒÒÊ‹§-¤ŒÒ»ÅÕ¡

ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
¤ŒÒÊ‹§-¤ŒÒ»ÅÕ¡

¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
à¾×Íè Å´µŒ¹·Ø¹ÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§

• พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การ
เพื่ อ ลดต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงคลั ง เพื่อให้ร้านค้าส่ง
ค้ า ปลี ก สามารถบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และ
การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพ
และสามารถลดต้นทุนได้ ซึง่ ได้ลงพืน้ ทีใ่ ห้คาำ ปรึกษา
แก่ร้านค้าส่ง 11 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่
สุโขทัย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ สกลนคร ร้อยเอ็ด
กระบี่ ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

¾Ñ²¹Òà¢ŒÒÊÙ‹à¡³±
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾¸ØÃ¡Ô¨

àª×Íè ÁâÂ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
¼Ù»Œ ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¤ŒÒÊ‹§-¤ŒÒ»ÅÕ¡ ã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò ÃÇÁ¤ÓÊÑ§è «×Íé áÅÐ
¡ÃÐ¨ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ

ธุรกิจ และมีร้านค้าส่ง 10 ราย และร้านค้าปลีก
25 ราย สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
ได้ตามเปาหมาย

ผลการดำาเนินการของร้านค้าส่ง 11 ราย มีต้นทุน
ทางการค้าด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและการควบคุม
ปริมาณสินค้าคงคลัง ลดลงรวม 96.2 ล้านบาท ต้นทุนการ
บริหารจัดการภายในทีเ่ กิดจากกิจกรรมการเคลือ่ นย้ายสินค้า
รวมถึงสินค้าหมดอายุ ลดลงรวม 2.12 ล้านบาท และยอดการ
จำาหน่ายสินค้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 35.5 ล้านบาท รวมถึง
ให้ความรูก้ ารปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้แก่ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และผู้ผลิต/ผู้จัดจำาหน่าย รวม 452 ราย
• พั ฒ นาสู่ เ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริห าร
จั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง -ค้ า ปลี ก โดยใช้เครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตนเอง
ในสมุ ท รสงคราม ระยอง สกลนคร ขอนแก่ น
ระนอง สิงห์บุรี อยุธยา กาญจนบุรี ลำาพูน และ
ยโสธร โดยมีผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าส่ง-ค้าปลีก
353 ราย ได้ รั บ ความรู้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
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Building Strength of Wholesale and Retail Businesses
The Department has dedicated particular attention to the creation of models for the wholesale-retail businesses
of Thai entrepreneurs at the provincial level with a view to their achieving good management and quality standards. Also,
the Department has attached importance to the setting up of business networks in preparation for trade liberalisation and
the ASEAN Economic Community.

Developing Potential
for the WholesaleRetail Businesses

Building Networks for
the Wholesale-Retail
Businesses

Improving Logistics
for Reducing the
Inventory Cost

• Developing logistics for reducing the
inventory cost: This crucial work has been
carried out in order to enable wholesalers’ and
retailers’ efficient management and control of their
inventory in a manner facilitating cost reduction.
In this connection, the Department’s personnel
traveled visited 11 wholesalers in all parts of the
countries (in Sukhothai, Uttaradit, Chiangmai, Sakon
Nakorn, Roi-ed, Krabi, Trang, Prachaubkirikhan and
Petchaburi) for giving advice.
As a result of the counselling service above, those
11 wholesalers’ costs on warehouse management and
inventory control dropped by 96.2 million Baht. In addition,
internal management costs stemming from transportation of
goods including expired goods declined by 2.12 million Baht.
In constrast, total revenues generated from sales rose by 35.5
million Baht. In effect, training was held for 452 wholesalers,
retailers, manufacturers and distributors for disseminating
knowledge on how to improve logistics and create readiness
for transition into the ASEAN Economic Community.
• Developing Quality Standards for WholesaleRetail Businesses: Quality standards for
wholesale-retail businesses have been developed

Moving towards
Quality Standards

Networking WholesaleRetail Business
Operators for
Developing Ordering and
Distribution Systems

and used as a tool for self-assessment of
logistical achievement in Samutsongkram, Rayong,
Sakon Nakhon, Khonkaen, Ranong, Singburi,
Ayudhaya, Kanchanaburi, Lampoon and Yasothorn.
In this regard, 353 wholesalers and retailers
have been trained on self-assessment of the
management quality in accordance with the quality
standards formulated by the Department. Actually,
10 wholesalers and 25 retailers successfully
developed their logistical systems in compliance
with the established quality standards.

THE “WHOLESALES-RETAILS GETTING TOGETHER TO
SAVE COSTS FOR THAI PEOPLE” EVENT
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• พั ฒ นาการรวมคí า สั่ ง «ืé อ และกระจายสิ น คé า
เพื่อพัฒนาต้นแบบการเชื่อมโยงการสั่งซื้อและ
การกระจายสินค้า (ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจำาหน่าย
ผู้ ป ระกอบการค้ า ส่ ง ผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก )
โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ราย บูรณาการด้านการ
บริหารจัดการคำาสั่งซื้อร่วมกัน พร้อมจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การขายและกระจายสิ น ค้ า ภายใต้ ง าน
“คาสง-คาปลีก รวมใจชวยไทยประหยัด” โดย
สามารถกระจายสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรม
ส่งเสริมการขายไปยังร้านค้าปลีกจำานวน 2,466
ร้านค้า การจัดกิจกรรมเพียง 4 วัน มียอดขาย
รวม 43.34 ล้านบาท ซึง่ ใกล้เคียงกับยอดขายปกติ

• ลดต้ น ทุ น ร้ า นค้ า ปลี ก เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ¼ู้ ป ระสบ
อุทกภั ย ในช่วงปลายปี 2553 ร่วมกับสมาคม
ค้าส่ง-ปลีกไทย ผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจำาหน่าย ผูป้ ระกอบการ
ค้ า ส่ ง -ค้ า ปลี ก ร่ ว มจั ด กิ จ กรรม “ค า ส ง รวมใจ
โชหวยไทยชวยสังคม” กระจายสินค้าอุปโภค
บริโภคแก่รา้ นค้าปลีกในพืน้ ที่ 58 จังหวัดทีป่ ระสบ
อุทกภัย จำานวน 2,077 ราย เกิดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการค้า โดยร้านค้าส่ง-ค้าปลีก
สามารถมีสินค้าต้นทุนต่ำาที่ช่วยลดต้นทุนสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จำาเป็นแก่การครองชีพ และเป็น
แหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผูป้ ระสบ
อุทกภัยในราคายุติธรรม โดยสินค้ามีราคาต่ำากว่า
ท้องตลาดร้อยละ 15

§Ò¹ “¤ŒÒÊ‹§ÃÇÁã¨ âªË‹ÇÂä·Âª‹ÇÂÊÑ§¤Á” à¾×èÍª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÍØ·¡ÀÑÂ

Creative Co - op : สหกรณ์ไทยสร้างสรรค์
สร้างต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ไทยด้านการตลาด สร้างตราสินค้า เพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ไทยมีตน้ แบบในการบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จำานวน 8 แห่ง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งมอบคู่มือและแนวทาง
การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาในการส่งเสริมพัฒนาต่อเนื่อง
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• Developing Purchase Order and Distribution
Handling Systems: Steps have been taken
in developing business models for linking purchase
orders and distribution (amongst manufacturers,
distributors, wholesalers and retailers). In this regard,
7 wholesalers in the central and northeastern parts
of Thailand have formed an integrated system
for the administration of purchase orders. Also,
a special activity – the “Wholesales-Retails Getting
Together to Save Costs for Thai People” event –
was held for the promotion of sales and distribution,
as a result of which products were distributed to
2,466 retailers at special prices. This 4-day event
generated the total sales volume worth 43.34
million Baht – indeed an amount close to normal
sales volume.

• Reducing Retailers’ Costs in Relieving
Flood Victims’ Grievance: In the wake of
the serious flooding hitting Thailand in late
2011, the Department of Business Development,
in collaboration with the Wholesale and Retail
Association of Thailand, manufacturers, distributors,
wholesalers and retailers, held the “WholesalersRetailers Getting Together for Social Concerns”
Event, during which consumption goods were
distributed to 2,077 retailers in areas of 58
provinces affected by the serious flooding. With
the established trade networks and co-operation,
wholesalers and retailers were in the position
to supply products with low costs of production,
thereby enabling aggrieved flood victims to have
necessary consumption commodities at fair prices,
indeed lower than market prices by 15 percent.

Creative Co-op
The Department has initiated models for the administration of Thai co-operatives in relation to marketing and creating
branding leading to added value for products, and also striven to make co-operatives focal points for collecting and distributing
products amongst members. As a result of this initiation, 8 co-operatives of Thailand have made use of the established
business-administration models and successfully created economic added value. In this regard, the Department of Business
Development has furnished a manual and guidance for model co-operatives development to the Co-operative Promotion
Department for considering its use in the promotion of continuing development.
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ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ
พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบตลาด มีความน่าเชื่อถือ เสริมสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทำาให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีความเข้มแข็งและพร้อมแข่งขันในตลาดสากลได้

1. e-Learning:
www.dbdacademy.com
2. www.dbdmart.com
3. ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
DBD registered

1. »ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ (¸ØÃ¡Ô¨·Õè
¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê)
2. »ÃÐàÁÔ¹â´Â¼‹Ò¹¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
(à¡³±ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾¸ØÃ¡Ô¨)
3. »ÃÐàÁÔ¹â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
(¤Ñ´àÅ×Í¡¸ØÃ¡Ô¨áÅÐãËŒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ
ÃÑºÃÍ§)

1. ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ñé§ã¹
áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È
2. ¹ÓÃ‹Í§¸ØÃ¡Ô¨µŒ¹áºº¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÙ‹
Trust Asia
»˜¨¨Øº¹Ñ à¤Ã×Íè §ËÁÒÂ DBDVerified à»š¹
à¤Ã×Íè §ËÁÒÂà´ÕÂÇ¢Í§ä·Â·Õäè ´ŒÃºÑ ¡ÒÃÃÑºÃÍ§
¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ ¢Í§ Trust Asia

• e-Commerce Academy
พัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ มีผู้สมัครเรียน 3,391
ราย และมีผู้ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 1,272 ราย
• พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ทí า ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ยì
โดยให้ความรู้การสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
ร้ า นค้ า ออนไลน์ ผ่ า นตลาดกลางพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์กลาง www.DBDmart.
com ทั้ ง ในส่ ว นกลาง และภู มิ ภ าค มี ผู้ ไ ด้ รั บ
ความรู้ 810 ราย โดยมีผู้ประกอบการที่สามารถ
สร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบการสั่งซื้อ - ขาย
ได้จริง 200 ราย
• บ่มเพาะ¼ู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ดé า นการทí าการตลาดออนไลนì โดยให้ความรู้
เสริมทักษะด้านการตลาดออนไลน์ (e-Marketing)
ให้คาำ ปรึกษาแนะนำาการปรับปรุงเว็บไซต์ เพือ่ เพิม่
โอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจผ่าน
ระบบ Search Engine Optimization มีผู้ได้รับ
ความรู้ 102 ราย โดยภายหลังการเข้ารับการอบรม
เว็ บ ไซต์ ข องผู้ ป ระกอบการที่ เข้ า รั บ การอบรม
ติดอันดับ 100 อันดับแรกของ Google Search
Engine ร้อยละ 82
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Promoting e-Commerce in Doing Business
Extensive actions have been taken in developing e-commerce operators to be ready for entering the marketplace
and able to run their business with trustworthiness and confidence by consumers, in the further hope that Thai e-commerce
businesses will become strong and ready to compete in an international arena.

1. e-Learning:
www.dbdacademy.com
2. www.dbdmart.com
3. Registration of e-Commerce
Businesses
(DBD registered)

1. Self-Assessment (Registered
e-Commerce Businesses)
2. Assessment by Experts (by
reference to the Business
Quality Standard)
3. Assessment by the Committee
(Selecting Successful e-Commerce
Businesses and Allowing the Use
of the DBD Certification Mark)

• e-Commerce Academy
: A standard
training programme has been established for
promoting and developing capacity of e-commerce
operators. The programme has been enrolled by
3,391 trainees, 1,272 of whom successfully fulfilled
the programme requirements.
• Developing Potential for the Operation of
: The Department
e-Commerce Business
has, both in central and provincial parts of Thailand,
provided public education to promote knowledge on
how to set up online shops through the electronic
central market at a specially established website
(www.DBDmart.com). This training had a total
of 810 trainees, 200 of whom have successfully
set up virtual shops with workable purchase-order
systems.
• Educating e-Commerce Operators on
e-Marketing: e-Commerce operators were
provided with knowledge and skills related to
e-Marketing. In this light, the Department has

1. Building a Network of Business
Allies, both domestically and
internationally
2. Piloting Model Businesses and
Expanding the Network towards
‘Trust Asia’
(At present, the DBDVerified
Trustmark is the only trustmark
from Thailand which has been
granted membership to Trust Asia.)

provided training aimed at advising trainees on how
to carry out website development as an efficient
means for enhancing market opportunities through
the Search Engine Optimisation. The training was
participated by 102 entrepreneurs. After the training,
82 percent of the trainees’ websites are indeed
listed in the first 100 search results of the Google
Search Engine.

WEBSITE OF DBD VERIFIED
(WWW.TRUSTMARKTHAI.COM)

53

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานประจำปี ๒๕๕๔

• สร้ า งความน่ า เชื่ อ ¶ื อ ให้ กั บ ¼ู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ

ออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBDVerified)
มีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เข้าร่วมโครงการ 121 ราย 126 เว็บไซต์ มีเว็บไซต์
ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเครื่องหมาย DBDVerified
60 เว็บไซต์ (57 ราย)

พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ทยและเสริ ม สร้ า ง
ความมั่นใจให้กับ¼ู้บริâภค โดยออกเครื่องหมาย

รั บ รองการจดทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD Registered)
ยื น ยั น การมี ตั ว ตนของผู้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อี ก ทั้ ง มี ก ารจั ด ทำ า เกณฑ์ แ ละ

พัฒนาศักยภาพส¶าบันการค้า
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถาบันการค้า ผลักดันให้สมาคมการค้ามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจและขับคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม เกิดความเข้มแข็ง มีบทบาทนำาเป็นศูนย์รวมและตัวแทนในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในการพัฒนาภาคธุรกิจและสมาชิก สร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้าเพือ่ รองรับการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

Global
Networking

5

àª×èÍÁâÂ§ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È

Cluster
Business
Standard

3
Association
Strategy

2
Association
Leadership

1

4

ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂã¹»ÃÐà·È

¨Ñ´·ÓÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾
¸Øร¡Ôจ

¨Ñ´·ÓáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ

à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒºÃÔËÒÃ

• พั ฒ นาศั ก ยภาพ¼ู้ บ ริ ห ารสมาคมการค้ า และ

จัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจของสมาคม
การค้า ให้ความรู้ผู้บริหารสมาคมการค้า จำานวน

45 ราย จาก 28 สมาคมการค้า และให้คำาปรึกษา
แนะนำาการจัดทำายุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจ
และสมาชิก 12 สมาคม
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mark
of a trustmark i.e. the DBDVerified
in certification of trustworthiness of the operation
of e-Commerce. This trustmark project has been
joined by 121 e-Commerce operators, with the total
of 126 websites. Indeed, 60 websites (operated
by 57 e-Commerce operators) have passed the
requirements and been permitted to display the
DBDVerified trustmark.

• Building Trustworthiness of Thai e-Commerce

Business Operators and Fostering Public
Confidence in Thai e-Commerce Business
Operators: The Department of Business

Development has initiated a certification mark
for certifying real
(DBD Registered)
identity of registered e-Commerce operators.
In addition, the Department serves as an issuer

Developing Potential of Trade Institutions
The Development has been active in strengthening potential of trade institutions’ executives and encouraging trade
associations to have business development strategies and carry them into real effect and concrete action. This will contribute
to strengths and leading roles of trade associations, as focal institutions representing their members, in the enhancement
of competitiveness, the development of the business sector and members and the establishment of trade association networks
in preparation for the transition into the ASEAN Economic Community.

Global
Networking

5
Cluster
Business
Standard

3
Association
Strategy

2
Association
Leadership

1

Linking with Trade
Associations in
Foreign Countries

Building Domestic
Networks

4
Preparing Business
Quality Standards

Making and Steering
Strategies

Improving Potential of
Executives

• Developing potential of trade associations’

executives and preparing business
development strategies for trade associations:
The Department provided special training to 45
executives from 28 trade associations and also gave
12 trade associations advice on the drawing up
of strategies for the development of businesses
and members.

Presenting Certificates To Executives of Trade
Associations Under The “Development of Potential of
Trade Associations’ Executives Programme”
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• ¼ลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ธุ ร กิ จ ของสมาคมการค้ า ให้ ค วามรู้ ด้ า นการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แก่สมาคมการค้าที่จัดทำา
ยุทธศาสตร์ปี 2553 จำานวน 7 สมาคม โดยคัดเลือก
โครงการต้นแบบ และให้คาำ ปรึกษาแผนปฏิบตั กิ าร
โครงการ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ
• จัดสัมมนาทางวิชาการสมาคมการค้า สร้างความ
ตระหนั ก ในบทบาทและเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น ภายใต้การจัดสัมมนา เรือ่ ง “รวมพลัง
สมาคมการคาไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย” โดย
มีนายกสมาคมการค้าและผู้แทนสมาคมการค้า
ได้รับความรู้ จำานวน 330 ราย

¹ÒÂÈÔÃÔÇÑ²¹ ¢¨Ã»ÃÐÈÒÊ¹ ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò
“ÃÇÁ¾ÅÑ§ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒä·Â à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ä·Â”

Biz Club “ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ”

§Ò¹à»´ BIZ CLUB
³ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ

เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจในพืน้ ที่
สร้างการเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นศูนย์กลางให้คำาปรึกษาแนะนำา
ศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ และแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มสมาชิก
โดยเฉพาะ SMEs และ Micro Business โดยร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษา สถาบันการเงิน สมาคมการค้า และผู้ประกอบ
ธุรกิจในพื้นที่ ในการคัดเลือกกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่าย
ธุรกิจต้นแบบ และการพัฒนาทักษะด้านการประกอบธุรกิจ
ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ การให้ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห าร
จัดการผ่านดาวเทียม 26 หลักสูตร และระบบ e-Learning
13 หลั ก สู ต ร การให้ คำ า ปรึ ก ษาการประกอบธุ ร กิ จ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดกิจกรรมสร้างพลังเครือข่ายธุรกิจ
ในพื้นที่

ในปี 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดตั้ง Biz Club นำาร่อง ใน 13 พื้นที่ โดยมีสมาชิก
Biz Club 2,500 ราย ดังนี้

ส่วนกลาง

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำา)
- สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)

ส่วนภูมิภาค

- สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท
พิษณุโลก เพชรบุรี สงขลา นครราชสีมา กาญจนบุรี เชียงราย ชลบุรี (พัทยา) และ
พิจิตร
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• Promoting Business Development Strategies
for Trade Associations: Seven trade associations
which have drawn up their business development
strategies for 2010 have been trained on the
implementation of such strategies. In this connection,
the Department has selected model projects and
given advice on action plans for such projects to
ensure their effective implementation.
• Seminars on Trade Associations : Seminars
on “Thai Trade Associations for Thai Business
Development” was held to promote public
awareness of trade associations and provide
a constructive forum for exchanging views
and opinions. This seminar was extensively
participated by presidents and representatives of

trade associations, with the total audience of 330
persons, who indeed learned new knowledge and
experience from this intriguing event.

Mr. Siriwat Khajornprasat, Deputy Minister of Commerce,
presided over the opening ceremony for the “Thai Trade
Associations for Thai Business Development” Seminar

Biz Club
The Biz Club has been founded as a forum for sharing knowledge and experience amongst business operators in different
areas. As such, the Biz Club serves as a business network and focal point for giving advice and providing business-related
data as well as sources of funds for members, in particular, those running SMEs and micro businesses. The Department has
collaborated with educational institutions, financial institutions, trade associations and local business-operators in selecting
business groups so as to form model business-networks and carrying out business skills development in various forms,
including making available 26 training programmes via satellite and 13 e-Learning courses, providing business counselling
services by experts and organising activities towards forming business networks in local areas.

In 2011, the Department of Business Development set up pilot Biz Clubs in 13
localities, with 2,500 members, as detailed below.

Central Thailand

- Department of Business Development (Sanambinnam)
- Business Development Office, Area 3 (Rachadapisek)

Provincial Areas

- Business Development Offices in 11 provinces: Chiangmai, Khonkaen, Chainat,
Phitsanuloke, Petchaburi, Songkhla, Nakhonratchasima, Kanchanaburi,
Chiangrai, Chonburi (Pattaya City) and Pichit
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à»´µÑÇâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¼‹Ò¹Ê×èÍÍÍ¹äÅ¹ (E-LEARNING)

Pre - Intertrader พัฒนา¼ู้ประกอบธุรกิจสู่การเปšนตัวแทนการค้า
การพัฒนา Pre-Intertrader เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำาเร็จมากขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Dynamic Knowledge Base มีการบริหารอย่างเป็นระบบ
การ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ เพื่อนำามาพัฒนาธุรกิจ
ของตัวเอง อาทิ การเยีย่ มชม บริษทั ทีไทย แสน็ค ฟูด ส์ จำากัด และเขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทย ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และการศึกษาตลาดและเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศภูฏาน โดยมีผู้ประกอบธุรกิจไทย 32 ราย และภูฏาน 56 ราย
เข้าร่วม ทำาให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ และเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจกับนักธุรกิจภูฏาน
ในสาขาต่างๆ อาทิ Logistics และก่อสร้าง

ÁÍºÇØ²ÔºÑµÃâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹µÑÇá·¹¡ÒÃ¤ŒÒ

จัดทำ “แ¼นพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ”
แผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติ เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบของคณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
ในรายสาขาต่างๆ อีก 10 คณะ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำาหน้าทีเ่ ป็นฝายเลขานุการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ร่วมกันจัดทำายุทธศาสตร์ในรายสาขาธุรกิจ รวม 8 สาขา ซึ่งครอบคลุมสาขาธุรกิจการค้า การบริการ และการผลิต และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนาระบบการดำาเนินงานของภาครัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาธุรกิจของประเทศ
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ โดยแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ เน้นการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับกระแสเศรษฐกิจและการค้าของโลก ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดั ส่ง “แผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติ” ให้สาำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการนำาแผน
ไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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Training via Satellite at the Biz Club

Pre - Intertrader : Developing Business Operators into Trade Representatives
The Pre-Intertrader Development project has been initiated for promoting the creation of business networks and allies
as a key to greater business-success. The project is based upon the “Dynamic Knowledge-Based” learning system, with
well-organised administration and coaching by real experts. Business operators learned and shared real experience and
applied the knowledge in their business development.
Activities under this project included the visits to T Thai
Snack Foods Co. Ltd. and the Duty-Free Zone and Cargo
of Thai Airways International at the Suwannabhumi Airport
and a study trip to Bhutan for market exploration and
trade negotiations participated by 32 business operators
from Thailand and 56 from Bhutan. The visit to Bhutan
indeed helped Thai business operators reach fundamental
trade-related data and led to business networking with
Bhutan businesspersons in various areas; for instance,
in logistics and construction businesses.
Market Exploration and Trade Negotiations in
the Kingdom of Bhutan

Preparing the “National Business Development Plan”
The National Business Development Plan has been prepared with kind co-operation from agencies in public and private
sectors, educational institutions, academics and experts. For this purpose, the National Business Development Plan Commission
has been established and assisted by 10 sub-committees in varying branches. The Department of Business Development
has served as the Commission’s and sub-committees’ Secretariat in drawing up strategies for 8 areas of business, including
trading, services and manufacturing. The National Business Development Plan embraced the development of human capital
as well as working systems of State agencies concerned in the nation’s business development, as these matters form important
infrastructure for steering business development. Indeed, the National Business Development Plan is particularly intended
to boost development in line with global trends in economy and trade as well as the 11th National Economic and Social
Development Plan (2012-2016), with particular emphasis on the integration into the ASEAN Economic Community in 2015.
In this regard, the Department of Business Development has furnished the “National Business Development Plan”
to the Office of the National Economic and Social Development Board for its consideration and integration into the 11th National
Economic and Social Development Plan for further implementation.
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Building Corporate Governance

“ส่งเสริมพัฒนาให้นิติบุคคลปฏิบัติ
¶ูกต้องตามก®หมายและมาตรฐาน
บัญชี สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ”
“Encouraging Legal Entities
to Comply with the Law and
Accounting Standards and
Building Incentives for Doing
Business with Good Governance”
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สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำานักงานบัญชี โดยสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำานักงานบัญชี ส่งเสริมให้
สำานักงานบัญชีดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจเลือกใช้บริการสำานักงานบัญชีคุณภาพ
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้ธรุ กิจและผูป้ ระกอบการว่าจะได้รบั การบริการจัดทำาบัญชีและงบการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ น่าเชือ่ ถือ ส่งผลให้
เกิดธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศและตัวธุรกิจ โดยดำาเนินการ ดังนี้

¾Ô¸ÕÁÍºË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ

• âครงการ “ตé น กลé า สí า นั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพ”
ให้ความรูส้ าำ นักงานบัญชี เพือ่ ทีจ่ ะก้าวสูก่ ารเติบโต
อย่ า งมี ม าตรฐานเป็ น สำ า นั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพ
ให้แก่บุคลากรจากสำานักงานบัญชี 381 ราย
• การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ให้ความรู้
การควบคุมคุณภาพการบริการตามข้อกำาหนด
การรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชี โดยในปี 2554
มี สำ า นั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ค วามพร้ อ มและสามารถ
เข้ารับการตรวจประเมินเป็นสำานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ
จำานวน 13 สำานักงาน (ปี 2551 – 2554 มีสาำ นักงาน
บัญชีคุณภาพแล้ว จำานวน 34 สำานักงาน)
• พัฒนาศักยภาพ¼ูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ให้ความรู้
การจั ด การองค์ ค วามรู้ ที่ จำ า เป็ น อาทิ การจั ด
สัมมนา เรื่อง “รูจัก AEC โอกาสและผลกระทบ
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ทีม่ ตี อ สํานักงานบัญชีไทย” และเรือ่ ง “การมีสว่ นร่วม
ของสำ า นั ก งานบั ญ ชี ที่ มี ต่ อ ภาคสั ง คม : CSR”
ให้แก่บุคลากรสำานักงานบัญชี 1,744 ราย
• ประชาสัมพันธ์สำนักงานบัญชีคุณภาพ แนะนำา
ให้แก่นิติบุคคลตั้งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ธุรกิจในการเลือกใช้บริการ และประชาสัมพันธ์
ผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สำ า นั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพ อาทิ กรมสรรพากร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม
ธนาคารไทย
• เ¼ยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารวิ ช าชี พ บั ญ ชี ผ่ า น
e-Magazine โดยมีสมาชิก 133,090 ราย
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Quality Accounting Firms
In elevating accounting standards of accounting firms, the Department of Business Development has established quality
standards for accounting firms and encouraged compliance with these standards. These standards have been made publicly
known in order to enable business operators’ proper choice of accounting firms of an acceptable quality standard to ensure
reliability of accounting services and financial statements. All this will contribute to good governance of the nation as a whole
and of the business. To this end, the following actions have been undertaken by the Department.

Certificate Presentation Ceremony : “Seedlings for Quality Accounting firms” Project
• “Seedlings for Quality Accounting Firms”
Project: The Department disseminated to 381
personnel from accounting firms related knowledge
so as to develop those firms into quality accounting
firms capable of performing accounting services
with an acceptable standard.
• Certification of Accounting Firms’ Quality:
The Department has disseminated knowledge on
service quality control based upon the requirements
set by the Department for official certification of
accounting firms’ quality. In 2011, 13 accounting
firms have satisfied the quality requirements and
been certified as Quality Accounting Firms (indeed,
from 2008 through 2011, 34 accounting firms have
been given such official certification).
• Development of Accountants’ Potential:
Accountants have been given potential development
through the provision of a necessary body of
knowledge related to the accounting profession.
For instance, the Department has held seminars

on “Getting to Know AEC : Opportunities for
and Impacts on Thai Accounting Firms” and on
“Corporate Social Responsibility (CSR) in the light
of Accounting Firms”, with the total audience of
1,744 persons from accounting firms.
• Publicity of Quality Accounting Firms: The
Department has introduced quality accounting
firms to newly established legal entities in order
to give them choices of accounting services for
their businesses. Information on quality accounting
firms has been publicly disseminated through
various agencies such as the Revenue Department,
Federation of Thai Industries, Stock Exchange of
Thailand, Federation of Accounting Professions and
Thai Bankers Association.
• Dissemination of Information Related to the

Accounting Profession through e-Magazine:
At present, the e-Magazine operated by the
Department has 133,090 members.
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สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
ในปี 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำาหนดเป็น“ปีแห่งธรรมาภิบาลธุรกิจ” เพื่อยกระดับการกำากับดูแลและ
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ สร้างความน่าเชือ่ ถือ และความมัน่ คงแก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นบทบาทด้านการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล การตรวจสอบและให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 9 ฉบับ ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยดำาเนินการดังนี้
• จัดทำยุทธศาสตร์การกำกับดูแลและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
1) การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ
2) การสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลธุรกิจ
3) การกำากับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ “àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨ãËŒàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÁÕ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ”

• จั ด อบรม “เสริ ม สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ âตอย่ า งมี
ธรรมาภิบาล” ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างถูกต้องให้แก่นิติบุคคลที่ต้งั ใหม่ในส่วนกลาง
และภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาลเป็นหัวใจสำาคัญในการบริหารธุรกิจ
มีผู้ได้รับความรู้ 3,075 ราย
• ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามก®หมาย

ให้¶ูกต้อง และดำเนินการต่อ¼ู้½†า½„นไม่ปฏิบัติ
ตามก®หมาย ภายใต้การกำากับดูแลกฎหมาย

9 ฉบั บ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวม
317,206 ราย อาทิ ตรวจสอบความมีตัวตน ธุรกิจ
ของคนต่างด้าว สถานที่ตั้งของนิติบุคคล รวมถึง
การจัดทำาบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
• จัดทำหลักเกณฑ์ประกวดธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น

(DBD Corporate Governance Award)

บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 6 ประการ
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้าง
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ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม
3) หลั ก ความโปร่ ง ใส 4) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
โดยกำ า หนดรางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จำ า นวน
5 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจธรรมาภิบาลยอดเยีย่ ม
และรางวัลธุรกิจธรรมภิบาลดีเด่นของแต่ละขนาด
ธุรกิจ โดยแบ่งตามขนาดทุนจดทะเบียน จำานวน
4 ประเภท ซึ่งจะมีการมอบรางวัลธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่นในปี 2555
• จัดทำคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร
¸ØÃ¡Ô¨ (Code of Conduct) เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
นำ า หลั ก การธรรมาภิ บ าลมาเป็ น หลั ก ในการ
ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ น แนวทางให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ
นำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ อาทิ เว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และ
e-Newsletter
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Creation of Corporate Governance
The Department of Business Development has set the year 2011 as the “Year of Corporate Governance” in an endeavour
to improve business regulation and promote corporate governance in the interest of business reliability and stability of national
economy. For these purposes, the Department has particularly encouraged businesses to form their corporate governance
and examined as well as provided advice on the compliance with statutory requirements under 9 pieces of legislation under
the Department’s responsibility.
• Preparing a Strategy for Business Regulation and Creation of Corporate Governance
1) Promoting and developing corporate governance;
2) Building corporate governance networks; and
3) Exercising regulatory control of businesses in assurance of corporate governance.

Training Programme on “Boosting Business Growth Along Corporate Governance”
• Organising Training on “Boosting Business

Growth Along Corporate Governance”:
This training was intended to introduce to new
legal entities in central Thailand and provincial
parts of the country necessary knowledge on
the compliance with legal requirements so as to
encourage business operators’ use of corporate
governance as a vital tool for business administration.
This training was attended by 3,075 persons.

• Legal Compliance Examination and Guidance/
Enforcement against Violation: The Department
has assiduously examined and given advice on
the compliance with 9 pieces of legislation under
its responsibility so as to prevent undesirable effects
on stakeholders as well as the national economy as
a whole. In this connection, 317,206 legal entities
have been examined into, for example, their real
identity, eligibility for foreign business operation,
business locations, accounting and financial
statement analyses.
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พัฒนาก®หมายธุรกิจ
พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจ ได้แก่
• ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการâลจิสติกส์ พ.ศ. .... เพือ่ ยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยได้จดั ทำาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว และนำาเสนอสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
ซึ่งสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น เพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุง
ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป
• ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแ¿รนไชส์ พ.ศ. .... เพื่อจัดระเบียบและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของประเทศให้เกิดความเป็นธรรมทัง้ แก่ผขู้ ายและผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ ซึง่ ได้มกี ารประชาพิจารณ์ เมือ่ วันที่ 23
มีนาคม 2554 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ นักวิชาการ
หน่วยงานและสมาคมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้นาำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณา เพือ่ ทบทวนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป
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• Preparing Criteria for the DBD Corporate
The Department
Governance Awards):
has set criteria against which corporate bodies are
granted the DBD Corporate Governance Awards.
These criteria are based upon the 6 principles under
the Rule of the Office of the Prime Minister on Good
Governance for the Nation and Society, B.E. 2542
(1999): (1) Rule of Law Principle; (2) Ethics Principle;
(3) Transparency Principle; (4) Participation Principle;
(5) Accountability Principle and (6) Value Principle.
In this regard, 5 awards are to be granted to
successful corporate bodies, namely, 1 award for
the “Best Corporate Governance Business” and 4
awards for “Distinguished Corporate Governance

Business” in 4 different sizes of business. The
DBD Corporate Governance Awards Presentation
Ceremony will be held in 2012.
• Preparing a Manual on Codes of Conduct of
Business Organisations: A manual on codes
of conduct of business organisations has been
prepared as part of the Department’s attempts
to encourage corporate bodies to adhere to, and
make concrete use of, corporate governance in
their businesses. The manual is widely disseminated
and made known to business operators through
various media, including the Department’s website
(www.dbd.go.th) and e-Newsletter.

Revision and Development of Business Law
Legislation has been revised and developed to keep pace with modern circumstances and facilitate as well as promote
businesses, as brought out below.
• Bill on Logistics Business Promotion and Development, B.E. .... : To put up competitiveness of logistics
businesses in international arenas, the Department has prepared draft legislation on logistics business promotion
and development. This draft has already been submitted to the Secretariat of the Cabinet. The Secretariat of
the Cabinet has subsequently furnished this draft to agencies concerned for comments for the purpose of revising
the draft prior to its further legislative process.
• Bill on Franchise Business Operation, B.E. …. : This draft legislation is intended to regulate and promote the
operation of franchise business in Thailand to ensure fairness to both franchisors and franchisees. A seminar on
this draft was held on 23rd March 2011 at the Department of Business Development so as to be a public hearing
forum. The seminar was attended by franchise business operators, academics and representatives of agencies and
associations concerned. Opinions and recommendations from the seminar have been gathered and considered for
the revision of this draft before its submission to the Council of Ministers.
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แนวทางการดำเนินงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555
เป‡าหมายสำคัญ
• ÁØ‹§ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹Á×ÍÍÒªÕ¾´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃ
• ÊÃŒÒ§¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ä·Â
• Â¡ÃÐ´Ñºà»š¹»ÃÐà·È·Õè§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ (Ease of Doing Business) ã¹ÃÐ´Ñº Top Ten ¢Í§âÅ¡

ด้านที่ 1 มืออาชีพด้านบริการ
1.1 e-Starting Business
- ใช้เลขทะเบียนนิตบิ คุ คลเดียวกัน (Single Number) 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
สำ า นั ก งานประกั น สั ง คม และกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ซึ่ ง สามารถจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ออกเลขประจำาตัวผูเ้ สียภาษีอากร และเลขบัญชีนายจ้าง พร้อมกับการรับสำาเนาข้อบังคับเกีย่ วกับการทำางาน
ภายใน 60 นาที
- ขยายการให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ครอบคลุมทุกประเภทการจดทะเบียน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
บริษัท บริษัทมหาชนจำากัด สมาคมการค้า และหอการค้า
- เพิม่ ช่องทางการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ทวั่ ประเทศ จากเดิมต้องขอหนังสือ
รับรองได้ที่ส่วนกลางเพียงแห่งเดียว
- เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล สู่ 9 หน่วยงานพันธมิตร เพื่ออำานวยความสะดวกให้การเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สำานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1.2 e-Certificate ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาของผู้ประกอบธุรกิจ

และประชาชนผูใ้ ช้บริการ โดยผ่าน 6 ธนาคาร (5,450 สาขา) ทัว่ ประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน

ด้านที่ 2 สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย
2.1 ยกระดับธุรกิจสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ บริการผูส้ งู อายุ ร้านอาหาร สปา โดยพัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ บ่มเพาะ ให้คาำ ปรึกษาคำาแนะนำา พร้อมประเมินเข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

2.2 เพิ่มช่องทางการค้า¼่านระบบ e-Commerce ให้ความรู้การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าระบบจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)
เตรียมพร้อมยกระดับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) สู่สากล
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Work Direction of the Department of Business Development In 2012
Goals of Significant Importance
• Delivering Public Services with Professional Management
• Establishing corporate governance and standards for Thai businesses
• Elevating Thailand to a status of the world’s top-ten country with ease of doing business

Aspect 1 : Delivering Public Services with Professional Management
1.1 e-Starting Business
-

Using a Single Number amongst 4 Government agencies, namely, the Department of Business
Development, Revenue Department, Office of Social Security and Department of Labour Protection
and Welfare, thus making it possible to register incorporation of a legal entity, issue a Tax Personal
Identification Number as well as an Employers’ List Number and acquire a copy of working regulations
within 60 minutes only;

-

Expanding the Single Point service to cover all types of legal entities, namely, partnerships, public
companies, trade associations and chambers of commerce;

-

Expanding channels for issuing foreign business operation certificates all over the countries, hence
replacing the original system which allowed issuance of certificates only at the Central Office;

-

Linking, for facilitating a start of a business, data related to legal entities with 9 allied agencies,
namely, Revenue Department, Customs Department, Excise Department, Office of Social Security,
Department of Labour Protection and Welfare, Department of Employment, Department of Industrial
Works, Office of the Board of Investment and the Industrial Estate Authority of Thailand.

1.2 e-Certificate: Allowing electronic issuance of certificates related to legal entities via 6 commercial banks

(5,450 branches) throughout Thailand, namely, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Kasikorn Bank, Siam
Commercial Bank, Thanachart Bank, and Government Savings Bank, in the interest of saving costs and
time for business operators and general public users.

Aspect 2: Establishing Standards for Thai Businesses
2.1 Bringing Businesses to Quality Standards: Bringing to quality standards the following businesses,

namely, franchising business, elderly care business, restaurant business and spa business, through disseminating knowledge on management, training, giving advice and conducting assessment of businesses
as to their compliance with the quality standards.

2.2 Enhancing trade channels through e-Commerce: Providing e-Commerce education, building up
business operators’ incentives for applying the “DBD Registered” mark and elevating the “DBD Verified”
Trustmark to international recognition.
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2.3 พัฒนาสำ�นักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำ�นักงานบัญชี โดยอิงเกณฑ์ ISO 9001 : 2000

พัฒนาต้นกล้าสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ธุรกิจทั่วประเทศเลือกใช้บริการสำ�นักงาน
บัญชีคุณภาพ

ด้านที่ 3 ธรรมาภิบาลธุรกิจ
3.1 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
- ให้ความรู้และกำ�กับดูแลธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 9 ฉบับ
- สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
3.2 กำ�กับดูแลการจัดทำ�บัญชีธุรกิจ ให้ธุรกิจจัดทำ�บัญชีเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
3.3 ทบทวนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
3.4 เสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... เพือ่ จัดระเบียบ และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของประเทศให้เกิดความเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ขายและผู้ซื้อแฟรนไชส์
3.5 ทบทวนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 ให้ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกรรมต่างๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
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2.3 Developing Accounting Firms towards a Quality Standard: Developing a quality standard
for accounting firms based upon the ISO 9001 : 2000 Standard, training accounting firms’ personnel
through the “Seedlings for Quality Accounting Firms” Project and encouraging business operators to use
services of accounting firms that meet the quality standard.

Aspect 3 : Corporate Governance
3.1 Establishing Corporate Governance
- Guiding and ensuring the compliance with statutory requirements under 9 pieces of legislation; and
- Building incentives for doing business on the basis of good governance, virtue and ethics.
3.2 Exercising Regulatory Control over Book Keeping : ensuring that the book keeping of business entities
satisfy statutory requirements and accounting standards.
3.3 Reviewing the Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) : ensuring that the Act keeps pace with current
economic situations.
3.4 Proposing the Bill on Franchise Business Operation, B.E. …. : regulating and promoting the operation of
franchise business in Thailand to ensure fairness to both franchisors and franchisees.
3.5 Reviewing the Civil and Commercial Code in respect of Partnerships and Companies and the Public
Companies Act, B.E. 2535 (1992) : making the law modern, free from outmoded requirements and
capable of facilitating business operation.
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คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
Accounting Professions Supervising Commission
ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน
1. นายยรรยง พวงราช
Mr. Yanyong Phuangrach
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary, Ministry of Commerce
2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล Mr. Pravej Ongartsittigul
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Secretary – General, Office of Insurance Commission
3. นายสาธิต รังคศิริ
Mr. Satit Rungkasiri
อธิบดีกรมสรรพากร
Director – General, Revenue Department
4. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
Mr. Pisit Leelavachiropas
รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General, Office of the Auditor General of Thailand
5. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล Mr. Prasarn Trairatvorakul
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
Governor, Bank of Thailand
6. นายพิชัย ชุณหวชิร
Mr. Pichai Chunhavajira
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
President of the Federation Account
7 นายวรพล โสคติยานุรักษ์
Mr.Vorapol Socatiyanurak
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand
8. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล Mr. Payungsak Chartsutipol
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Chairman, The Federation of Thai Industries
9. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
Mr. Apisak Tantivorawong
ประธานสมาคมธนาคารไทย
Chairman, The Thai Bankers’ Association
10. นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล Mr. Phongsak Assakul
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
Chairman, the Thai Chamber of Commerce
11. นายธวัช ภูษิตโภยไคย
Mr. Thavach Phusitphoykai
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person in Accountancy
12. นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
Ms. Chongchitt Leekbhai
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person in Accountancy
13. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
Mr.Tithiphan Chuerboonchai
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person in Law
14. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ Mr. Banyong Limprayoonwong
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Director- General, Department of Business Development
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ตำแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
Chairperson
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการ
Commissioner
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพบัญชี
Learned Commissioner in Accountancy
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพบัญชี
Learned Commissioner in Accountancy
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
Learned Commissioner in Law
กรรมการและเลขานุการ
Commissioner and Secretary
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Committee
ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน

ตำแหน่งในคณะกรรมการ

1. นายยรรยง พวงราช
Mr. Yanyong Phuangrach
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary, Ministry of Commerce

ประธานกรรมการ
Chairperson

2. นายปรเมธี วิมลศิริ
Mr. Porametee Vimolsiri
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General, Office of the National Economic and
Social Development Board

กรรมการ
Committee Member

3. นางหิรัญญา สุจินัย
Mrs. Hirunya Suchinai
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Senior Executive Investment Advisor, Office of the Board of Investment

กรรมการ
Committee Member

4. พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์
Lieutenant General Ratanapant Rojanapirom
รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
Deputy Judge Advocate General, Judge Advocate General’s Department,
Ministry of Defense

กรรมการ
Committee Member

5. นางดนุชา ยินดีพิธ
Mrs. Danucha Yindeepit
ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
Advisor on Finance, Ministry of Finance

กรรมการ
Committee Member

6. นางสาววิมล คิดชอบ
Miss Vimon Kidchob
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
Director- General , Department of International Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs

กรรมการ
Committee Member

7. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
Mr. Niwat Sutemechaikal
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives

กรรมการ
Committee Member

8. นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล
Mr. Prasertsiri Sukhawattanakun
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำา กระทรวงคมนาคม
Principal Advisor on Water Transport Economics, Ministry of Transport

กรรมการ
Committee Member
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Committee
ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน

ตำแหน่งในคณะกรรมการ

9. นายวันชัย สุทธิวรชัย
Mr. Wanchai Suthivorachai
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Inspector General, Ministry of Interior

กรรมการ
Committee Member

10. นายนคร ศิลปอาชา
Mr.Nakorn Silpa-Archa
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labour

กรรมการ
Committee Member

11. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
Mr. Somchai Tiambonprasert
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Senior Advisor of Science and Technology. Ministry of Science and Technology

กรรมการ
Committee Member

12. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
Mr. Nattapon Nattasomboon
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry

กรรมการ
Committee Member

13. นางสุทธศรี วงษ์สมาน
Mrs. Suthasri Wongsamarn
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
Inspector General, Ministry of Education

กรรมการ
Committee Member

14. นายแพทย์กำาจัด รามกุล
Kamjad Rammakul, M.D.
ที่ปรึกษากระทรวง (ด้านสาธารณสุข)
Consultant to the Ministry of Public Health in Public Health, Ministry of Public Health

กรรมการ
Committee Member

15. นายนิโรธ เจริญประกอบ
Mr. Niroth Charoenprakob
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Secretary General, Office of the Consumer Protection Board

กรรมการ
Committee Member

16. พลตำารวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
Police Lt.Gen. Wiboon Bangthamai
ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
Commissioner Immigration Bureau, Royal Thai Police

กรรมการ
Committee Member

17. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
Mr. Surapon vongvadhanaroj
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Member of the Board, The Thai Chamber of Commerce

กรรมการ
Committee Member
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Committee
ชื่อ-สกุล / หน่วยงาน

ตำแหน่งในคณะกรรมการ

18. ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธ์ ราชบัณฑิต
Prof.Dr. Pakorn Adulbhan
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Member of the Board, The Federation of Thai Industries

กรรมการ
Committee Member

19. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
Mr. Twatchai Yongkittikul
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
Secretary General, The Thai Bankers’ Association

กรรมการ
Committee Member

20. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
Ms. Orajit Singkalvanich
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned Committee Member

21. นางภัทรียา เบญจพลชัย
Mrs. Pattareeya Benjapolchai
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned Committee Member

22. นายบุญมา เตชะวณิช
Mr. Boonma Tejavanija
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned Committee Member

23. นายเทียนชัย ปินวิเศษ
Mr. Thienchai Pinvises
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned Committee Member

24. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
Mr. Poj Aramwattananont
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned person

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Learned Committee Member

25. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
Mr. Banyong Limprayoonwong
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Director- General, Department of Business Development

กรรมการและเลขานุการ
Committee Member and Secretary

26. นายอิทธิพล ช้างหลำา
Mr. Ittipol Changlum
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Deputy Director- General, Department of Business Development

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
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ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี 2554

Statistical Data on Legal Entity Registration, 2011
ส¶านะของนิติบุคคล ณ 31 ธันวาคม
2554
st

Status of Legal Entities as of 31 December 2011
äÁ‹´ำàนÔน¡Ôจ¡าร 101,631 ราย

*ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃªÓÃÐºÑÞªÕ/¾Ô·Ñ¡É·ÃÑ¾Â/ÅŒÁÅÐÅÒÂ

Not
Going Concern: 101,631 Legal Entities
*under liquidation, receivership or bankruptcy proceedings

9%

´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃÍÂÙ‹ 507,375 ÃÒÂ
Going Concern : 507,375 Legal Entities

49%

ÊÔé¹ÊÀÒ¾ 436,940 ÃÒÂ
Dissolved: 436,940 Legal Entities

42%

Public Limited Companies

0.2%

ºรÔÉÑ·จำ¡Ñ´

Limited Companies

67.7%

ดำเนินกิจการอยู่
Going Concern

ºรÔÉÑ·ÁËาªนจำ¡Ñ´

ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¨Ó¡Ñ´
ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ÊÒÁÑÞ¹ÔµÔºØ¤¤Å
Limited Partnerships/Registered
Ordinary Partnerships

32.1%

นิติบุคคลจดทะเบียนรวมทัéงสิéน 1,045,946 ราย
Total Number of Registered Legal Entities: 1,045,946 Legal Entities
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ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตัéงใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก
Top-Five Businesses for Which New Legal Entities Have Been Registered
แบ่งตามจำนวนราย Classified by Reference to the Number of Legal Entities
¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃ·ÑèÇä» (4,520 ÃÒÂ)

General Construction (4,502 Legal Entities)

8%
ºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ (8,958 ÃÒÂ)

Recreational Services (8,958 Legal Entities)

16%

¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹ (35,953 ÃÒÂ)

Other Businesses (35,953 Legal Entities)

65%

¢ÒÂÊ‹§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Íà¤Ã×èÍ§ãªŒ (1,421 ÃÒÂ)
Machinery and Apparatus Wholesales (1,421 Legal Entities)
3%
ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹ (1,864 ÃÒÂ)
Other Services (1,864 Legal Entities)
3%
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â (2,705 ÃÒÂ)

Real Estate (2,705 Legal Entities)

5%

แบ่งตามมูลค่าทุนจดทะเบียน Classified by Reference to the Registered Capital
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â (31,114 ÅŒÒ¹ºÒ·)
Real Estate (31,114 Million Baht)
8%
¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃ·ÑèÇä» (78,336 ÅŒÒ¹ºÒ·)
General Construction (78,336 Million Baht)
21%
¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹ (178,432 ÃÒÂ)

Other Businesses (178,432 Million Baht)

49%

µÑÇ¡ÅÒ§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (14,400 ÅŒÒ¹ºÒ·)
4%

Financial Intermediary (14,400 Million Baht)

¼ÅÔµÂÒ¹¨Ò¡»âµÃàÅÕÂÁ (45,218 ÅŒÒ¹ºÒ·)
Petrochemical Products (45,218 Million Baht)
12%
¡ÒÃµ‹ÍàÃ×ÍáÅÐ¡ÒÃ«‹ÍÁàÃ×Í (20,088 ÅŒÒ¹ºÒ·)
Ship Building and Repair (20,088 Million Baht)
6%
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ส¶านะของสมาคมการค้า ณ 31 ธันวาคมst 2554
Status of Trade Associations as of 31 December 2011
àÅÔ¡ 257 ÃÒÂ

Dissolved: 257 Trade Associations

14%

¤§ÍÂÙ‹ 1,542 ÃÒÂ

Operating: 1,542 Trade Associations

86%

คงอยู่
Operating

¡·Á.
Bangkok

37%

ÀÙÁÔÀÒ¤
Other Provinces

63%

สมาคมการค้าที่รับจดทะเบียนรวมทัéงสิéน 1,799 ราย
Number of Registered Trade Associations: 1,799

เงินลงทุนที่คนต่างด้าวนำเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ
Capital Brought into Thaialnd by Foreigners for the Operation of Foreign Businesses
ÅŒานºา· / Million Baht
3,000

2,845

2,130

2,250

1,500

1,379
1,001
832

750
274
0
2554
2553

78

704
326

347

389

364
0

Á.¤./Jan ¡.¾./Feb ÁÕ.¤./Mar àÁ.Â./Apr ¾.¤./May ÁÔ.Â./June ¡.¤./July Ê.¤./Aug ¡.Â./Sep µ.¤./Oct
739
1,264
842
530
146
312
15,024
1,941
1,419
1,236

¾.Â./Nov
703

¸.¤./Dec
1,096

= 10,591
= 25,252
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ประเภทธุรกิจและสัญชาติของคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุน
Types of Foreign Business and Nationalities of Foreigners Investing in Thailand
ประเภทธุรกิจ Types of Business
¡‹ÍÊÃŒÒ§/ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ/à»š¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
â¤Ã§¡ÒÃãËŒá¡‹ÀÒ¤ÃÑ° (460 ÃÒÂ)

Construction/Engineering Services/Public Project
Consultancy (460 Foreigners)

16%
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¼ÙŒá·¹/ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤ (992 ÃÒÂ)

Representative Office/Regional Office (992 Foreigners)

35%
ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹ (1,147 ÃÒÂ)

Other Services (1,147 Foreigners)

40%

¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹ (11 ÃÒÂ)
Other Businesses (11 Foreigners)
0%
ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ºÑÞªÕ/¡®ËÁÒÂ (98 ÃÒÂ)
Accounting Services/Legal Services (98 Foreigners)
3%
¹ÒÂË¹ŒÒ ¤ŒÒ»ÅÕ¡/¤ŒÒÊ‹§ (173 ÃÒÂ)
Retail Sales/Wholesales Brokerage (173 Foreigners)

6%

สัญชาติ Nationalities
àÂÍÃÁ¹Õ (168 ÃÒÂ)
German (168 Foreigners)
6%
ÊÔ§¤â»Ã (415 ÃÒÂ)

Singaporean (415 Foreigners)

14%

ÞÕè»Ø†¹ (1,068 ÃÒÂ)

Japanese (1,068 Foreigners)

37%

»ÃÐà·ÈÍ×è¹ (980 ÃÒÂ)
Others (980 Foreigners)
34%
à¹à¸ÍÃáÅ¹´ (120 ÃÒÂ)
Dutch (120 Foreigners)

4%

Î‹Í§¡§ (130 ÃÒÂ)

Hong Kong (130 Foreigners)

5%
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2

3
4
5

130,495,322.92
2,607,300.00
109,040.90
8,264,973.45
141,476,637.27
1,991,185.25
10,000,000.00
190,449,692.74
81,611,832.07
284,052,710.06
425,529,347.33

หนีéสิน Liabilities

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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6
7
19
8
9

12,668,014.29
534,552.76
4,965,070.00
19,057,962.56
7,273,607.24
44,499,206.85

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

550,539.41
4,420,000.00
1,991,185.25
6,961,724.66
51,460,931.51
374,068,415.82

สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

121,938,384.32
252,130,031.50
374,068,415.82
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Financial Statement
Department of Business Development As of 30th September 2011

Notes

(Unit: Baht)

Assets

Current Assets
Cash and cash equivalents
Short-term receivables
Accrued income
Inventories
Total Current Assets

Non-Current Assets
Long-term receivables
Long-term Investment
Property, plants and equipment (Net)
Intangible assets (Net)
Total Non-Current Assets
Total Assets

2

3
4
5

130,495,322.92
2,607,300.00
109,040.90
8,264,973.45
141,476,637.27
1,991,185.25
10,000,000.00
190,449,692.74
81,611,832.07
284,052,710.06
425,529,347.33

Liabilities

Current Liabilities
Short-term accounts payable
Accrued expenses
State revenues payable to the Treasury
Short-term deposit payable
Other current liabilities
Total Current Liabilities

6
7
19
8
9

12,668,014.29
534,552.76
4,965,070.00
19,057,962.56
7,273,607.24
44,499,206.85

Non-Current Liabilities
Long-term revenues pending revenue recognition
Advance payment from the Treasury
Other non-current assets
Total Non-Current Assets
Total Liabilities
Net Assets

550,539.41
4,420,000.00
1,991,185.25
6,961,724.66
51,460,931.51
374,068,415.82

Net Assets
Capital
Revunues over (below) accumulated expenses
Total Net Assets

121,938,384.32
252,130,031.50
374,068,415.82

20

81

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานประจำปี ๒๕๕๔

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน Operating Revenues
รายไดจากรัฐบาล :
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายไดจากรัฐบาล

รายไดจากแหลงอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำาเหน็จบำานาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายได สูง กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำาหน่ายครุภัณฑ์สำานักงาน
ค่าจำาหน่าย -ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าจำาหน่าย -อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บัญชีค่าจำาหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
รวมคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน Total Non-operating Expenses
รายได สูง กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
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10

11

12

13
14
15
16

768,407,872.99
768,407,872.99
59,915,800.00
1,982,893.09
5,064,400.00
317,243,611.04
384,206,704.13
1,152,614,577.12
287,596,579.76
104,634,626.74
13,551,859.43
7,022,931.51
313,843,735.20
26,621,972.48
40,193,819.91
298,716,740.24
1,092,182,265.27
60,432,311.85
27,795.51
1.00
1,152.92
53.00
29,002.43
60,403,309.42
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Revenue and Expense Statement
Department of Business Development For the Financial Year Ending on 30th September 2011

Notes

(Unit: Baht)

Operating Revenues

Revenues from Government Appropriation :
Budget revenues
Total revenues from Government Appropriation

Revenues from Other Sources
Revenues from supplies of goods and services
Revenues from social grants and donations
Non-budget revenues
Other revenues
Total Revenues from Other Sources
Total operating revenues

Operating Expenses

Personnel expenses
Gratuities and pensions
Training expenses
Travel expenses
Office supplies and overheads
Utilities expenses
Depreciation and amortisation
Other expenses
Total Operating Expenses
Revenues over (below) Operating Expsenses

Less Non-operating Expenses

Expenses on amortisation - office equipment
Expenses on amortisation - vehicles and transport equipment
Expenses on amortisation - computers and accessories
Expenses on amortisation - unspecified equipment
Total Non-operating Expenses
Revenues over (below) expenses on normal activities

10

11

12

13
14
15
16

768,407,872.99
768,407,872.99
59,915,800.00
1,982,893.09
5,064,400.00
317,243,611.04
384,206,704.13
1,152,614,577.12
287,596,579.76
104,634,626.74
13,551,859.43
7,022,931.51
313,843,735.20
26,621,972.48
40,193,819.91
298,716,740.24
1,092,182,265.27
60,432,311.85
27,795.51
1.00
1,152.92
53.00
29,002.43
60,403,309.42
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
พระราชบั ญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ข องประชาชน
ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ และตรวจสอบการใช้อำ�นาจของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
อันจะทำ�ให้การดำ�เนินการของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 กรมจึงได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. นำ�ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง อำ�นาจหน้าที่ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
ข่าวสาร และบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่งต่างๆของกรม ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะทำ�งาน รวม 2 ชุด เพือ่ บริหารจัดการเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
ชุดแรก ได้แก่ คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรม ซึ่งมีรองอธิบดีเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
จัดทำ�นโยบายหรือมาตรการเกีย่ วกับการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมให้เป็นไปตามกฎหมายกำ�หนด รวมถึงพิจารณา
ข้อหารือ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้อง ชุดทีส่ อง ได้แก่ คณะทำ�งานพัฒนาข้อมูลข่าวสารของกรม มีนติ กิ รเชีย่ วชาญ
เป็นประธาน คณะทำ�งานฯ ชุดนี้ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กำ�หนดรูปแบบและประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมที่จะ
ให้บริการแก่ประชาชน โดยได้ดำ�เนินการนำ�ข้อมูลข่าวสารของกรมตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด(มาตรา 9 (1) - (8))ไว้ในศูนย์
ข้อมูล ข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. ดำ�เนินการจัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมขึ้นใหม่ โดยย้ายมาอยู่ ณ ห้อง 31403 ชั้น 14 สำ�นักบริหารกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์
02547 4458 โทรสาร 02547 4459 หรือสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ“ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผมู้ าใช้บริการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรม จำ�นวนทัง้ สิน้ 48,718 ครัง้ แยกเป็น
เข้าใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมจำ�นวน 10 ครั้ง และในเว็บไซต์กรม จำ�นวน 48,708 ครั้ง ซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ทีป่ ระชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจดูเป็นจำ�นวนมาก ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำ�วินจิ ฉัยเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวและการจดทะเบียนธุรกิจ
4. ดำ�เนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ทีห่ วั หน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
รวมทั้งสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมเป็นรายเดือน ทุกๆเดือนไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมและ
บนเว็บไซต์กรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม เพื่อนำ �ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่างสารกรมให้ดียิ่งขึ้น
6. ทำ�การประชาสัมพันธ์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารกรม ผ่านทางสือ่ ต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ เสียงตามสายของกรม และ
เว็บไซต์กรม เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
7. รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมของทุกปี
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Work Operation In Compliance With The Official Information
Act, B.E. 2540 (1997), Financial Year 2011
The Official Information Act, B.E. 2540 (1997) has been enacted with a view to affording citizens with the right to access to
information related to activities undertaken by State agencies and thereby promoting public opinions as well as public participation
in the administration of the State affairs and the scrutiny of the exercise of the State powers so as to ensure transparency and
accountability of public administration, which will in turn lead to greater efficiency of operation undertaken by the State.
The Department of Business Development has been well aware of the particular importance of the law on official information
and, with such full awareness, has taken the following actions.
1. The Department has caused to be published in the Government Gazette official information as required by law, namely,
information related to the Department’s organisational structures as well as powers and duties, contacting address for
the purpose of making a request for obtaining information, and the Department’s laws, bye-laws, rules, regulations,
notifications and orders which are intended to be of general application to private individuals concerned.
2. The Department has appointed 2 official bodies, consisting of one committee and one working group, in charge of
systematic administration of disclosure of official information. The committee so established is the “Department’s
Official Information Administration Committee” which is chaired by Deputy Director-General and is responsible for
preparing policies or measures pertinent to the administration of the Department’s official information in compliance
with statutory requirements and considering consultation matters as well as related problems and obstacles.
The second body established is the Department’s Official Information Development Working Group, which is chaired
by a specialised legal officer and is in charge of studying, analysing, streamlining and classifying information to be
made available to the public. In this connection, the Department’s information as required by law (section 9(1) – (8)
of the Act) is housed at the Information Centre and is always updated to ensure its accuracy and completeness.
3. The Department has recently relocated its Information Centre to Room 31303, Floor 14, Central Administration Bureau,
Department of Business Development, Ministry of Commerce. This Information Centre is open for public use during
working days and office hours of the Government sector and can be reached by the telephone at 0-2547-4458
as well as by facsimile at 0-2547-4459. Information housed by the Centre is also accessible and searchable via the
Department’s website at www.dbd.go.th under the menu “Information Centre”. Throughout the Financial Year 2011,
the Information Centre has been visited by the public on 48,718 occasions (10 physical visits at the Centre’s premises
and 48,708 on-line visits through its website). Information most visited was that pertinent to results of applications or
decisions related to foreign business operation and business registration.
4. The Department has disseminated, at its Information Centre as well as its website, information concerning
its announcements of bidding invitations and price enquiries as signed by Chief of the Government agency and a
summary of results of the Department’s procurement in each month, for public inspection.
5. The Department has gathered opinions and suggestions given by public users of services made available
at its Information Centre in the interest of making appropriate improvement of the Centre’s services.
6. Steps have been taken by the Department to publicise its Information Centre through various media, namely, through
brochures, posters, wire announcements and its official website, in an endeavour to enable proper use of the Centre’s
services by members of the public.
7. Work operation in compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) is reported to the Official Information
Board once a year in October of each year.
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ส¶านที่ติดต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

44/100 ¶¹¹¹¹·ºØÃÕ 1 µÓºÅºÒ§¡ÃÐÊÍ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11000
â·Ã 0 2528 7600 ÊÒÂ´‹Ç¹ 1570
www.dbd.go.th

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน
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ที่ตัéง

สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5050 โทรสาร 0 2547-4448-9

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 1 (ปนเกลา)

อาคารธนาลงกรณ ทาวเวอร ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2446 8160-68 โทรสาร. 0 2446 8169, 0 2446 8191

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 2 (พหลโยธิน)

อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 ( ) เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2618 3340-41,45 โทรสาร 0 2618 3343-4

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 3 (รัชดาภิเษก)

อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
โทร. 0 2276 7259-64 โทรสาร 0 2276 7263

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 4 (สุรวงศ)

อาคารวรวิทย ชั้น 8 โซน A-B เลขที่ 222 ถ.สุรวงศ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2234 2951-3 โทรสาร. 0 2266 5852-3

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 5 (ศรีนครินทร)

อาคารโมเดอรนฟอรม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2722 8366-7 โทรสาร 0 2722 8369
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ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1 (ปน› เกล้า)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 2 (พหลâยธิน)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 3 (รัชดาภิเÉก)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 5 (ศรีนครินทร์)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 4 (สุรวงศ์)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
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ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดกระบี่
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดขอนแกน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชลบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชลบุรี
สาขาพัทยา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชัยนาท
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชุมพร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดเชียงราย
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดตรัง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดตราด
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดตาก
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดตาก
สาขาแมสอด
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนครนายก

âทรศัพท์

âทรสาร

E-mail address

0 7563 2376

0 7563 2377

krabi@dbd.go.th

0 3456 4297

0 3462 2125

kanchanaburi@dbd.go.th

0 4381 1435

0 4381 1431

kalasin@dbd.go.th

0 5571 0171
0 5571 0172
0 4324 1184
0 4333 2056
0 3930 1611

0 5571 0172
0 5571 0173
0 4324 1162
0 4324 3415
0 3931 1990

kamphaengphet@dbd.go.th

0 3851 2223
0 3851 6781
0 3881 4436
0 3827 9169
0 3827 4812
0 3822 2106
0 3822 2108

0 3851 2223
0 3881 4482

chachoengsao@dbd.go.th

0 3827 9521

chonburi@dbd.go.th

0 5642 1315
0 5642 1316
0 4483 0490
0 4483 0491
0 7750 2233
0 7750 3097
0 5374 4115 -6

0 5642 1315

chainat@dbd.go.th

0 4483 0489

chaiyaphum@dbd.go.th

0 7750 3097

chumphon@dbd.go.th

0 5374 4116

chiangrai@dbd.go.th

0 5311 2736
0 5311 2737
0 7521 5107
0 7521 5108
0 3951 1530

0 5311 2738

chiangmai@dbd.go.th

0 7521 5266

trang@dbd.go.th

0 3952 0704

trat@dbd.go.th

0 5551 4582

0 5551 2546

tak@dbd.go.th

0 5553 2404

0 5553 2405

0 3731 3181
0 3731 2262

0 3731 3181

khonkaen@dbd.go.th
chanthaburi@dbd.go.th

0 3822 2109

nakhonnayok@dbd.go.th
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ลำดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนครปฐม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนครพนม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนครสวรรค
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนาน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดปทุมธานี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สาขาหัวหิน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดปตตานี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพะเยา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพังงา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพิจิตร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพิษณุโลก

âทรศัพท์

âทรสาร

E-mail address

0 3425 0620
0 3424 3652
0 4251 3957
0 4251 1887
0 4425 9806-7

0 3421 3529

nakhonpathom@dbd.go.th

0 4251 3888

nakhonphanom@dbd.go.th

0 4425 9806-7

korat@dbd.go.th

0 7534 5415
0 7534 0065
0 5622 4560
0 5622 3713
0 2591 7882
0 2589 7958
0 7351 4734
0 7351 4355
0 5477 4033
0 5477 4034
0 4461 1941
0 4461 4812
0 2567 0399
0 2567 0344
0 3261 1528
0 3260 3495
0 3252 0669

0 7534 5416

nakhonsi@dbd.go.th

0 5622 3713
0 5622 4560
0 2580 1071

nakhonsawan@dbd.go.th

0 7551 4734

narathiwat@dbd.go.th

0 5477 4034

nan@dbd.go.th

0 4462 5104

buriram@dbd.go.th

0 2567 3146

pathumthani@dbd.go.th

0 3261 1528

prachuap@dbd.go.th

nonthaburi@dbd.go.th

0 3252 0670

0 3745 4070
0 3745 4071
0 3745 4072
0 7333 3603

0 3745 4070
0 3745 4071

prachinburi@dbd.go.th

0 7333 3606

pattani@dbd.go.th

0 3534 6227

0 3534 6229
0 3534 6230
0 5448 4327

ayuthaya@dbd.go.th

0 7644 0635
0 7644 0636
0 7461 5162

0 7644 0636

phangnga@dbd.go.th

0 7461 1344

phathalung@dbd.go.th

0 5665 2890
0 5661 4930
0 5521 6780
0 5521 6779

0 5665 2891

phichit@dbd.go.th

0 5521 6779

phitsanulok@dbd.go.th

0 5448 4370

payaow@dbd.go.th
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ลำดับที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดแพร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดยโสธร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดยะลา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดระนอง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดระยอง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดราชบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดลําปาง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดลําพูน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดเลย
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสงขลา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสตูล

âทรศัพท์

âทรสาร

E-mail address

0 3240 0771

0 3240 0772

phetchaburi@dbd.go.th

0 5673 7042
0 5673 7044
0 5452 2051
0 5452 1616
0 7621 7406
0 7621 7746
0 7621 6578
0 437 5251

0 5673 7043

phetchabun@dbd.go.th

0 5452 2052

phrae@dbd.go.th

0 7622 4419

phuket@dbd.go.th

0 4374 0329

sarakham@dbd.go.th

0 4263 2733
0 4261 4201
0 5361 2742

0 4263 2734

mukdaharn@dbd.go.th

0 5361 2743

maehongson@dbd.go.th

0 4558 6113

0 4558 6113

yasothon@dbd.go.th

0 7324 7100

0 7324 7100

yala@thairegistration.com

0 4351 5978

0 4351 3736

roiet@dbd.go.th

0 7782 3743
0 7782 1674
0 3869 4054 - 55

0 7782 1674

ranong@dbd.go.th

0 3869 4053

rayong@dbd.go.th

0 3232 7586

0 3232 7586

ratchaburi@dbd.go.th

0 3641 3390

0 3642 1347

lopburi@dbd.go.th

0 5432 3040
0 5423 0132
0 5353 0576

0 5423 0110

lampang@dbd.go.th

0 5356 1483

lamphun@dbd.go.th

0 4281 2759

0 4281 2719

loei@dbd.go.th

0 4561 4063
0 4562 3016
0 4271 5090
0 4271 6537
0 7422 5655

0 4561 4063

sisaket@dbd.go.th

0 4271 5090

sakonnakhon@dbd.go.th

0 7422 5656
0 7422 5657
0 7473 0227

songkhla@dbd.go.th

0 7473 0227
0 7473 0228

satun@dbd.go.th
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ลำดับที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสระแกว
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสระบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสิงหบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสุรินทร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดอางทอง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดอุบลราชธานี

âทรศัพท์

âทรสาร

0 2385 6525
0 2385 6521
0 3471 6746
0 3471 1228
0 3482 0268
0 3442 7529
0 3742 5042 - 3

0 2385 6583

samutprakan@dbd.go.th

0 3471 1228

samutsongkhram@dbd.go.th

0 3442 7529

samutsakhon@dbd.go.th

0 3742 5043

srakae@dbd.go.th

0 3622 0294

saraburi@dbd.go.th

0 3653 9549

singburi@dbd.go.th

0 5561 1801

sukhothai@dbd.go.th

0 3554 5705

suphanburi@dbd.go.th

0 7728 2584

suratthani@dbd.go.th

0 3622 0293
0 3622 0294
0 3622 3205
0 3653 9550
0 3653 9679
0 5561 1742
0 5561 2822
0 5561 2558
0 3554 5705
0 3555 5025
0 7728 1328
0 7721 0303
0 7742 7034
0 4451 2807
0 4451 8813
0 4242 2813
0 4241 1528
0 4231 2731
0 4231 2732
0 3561 3521
0 3561 3522
0 3561 2613
0 4545 1453
0 4552 3153
0 4232 4969
0 4224 7324
0 5544 2787
0 5544 2572
0 5652 4776
0 5651 3819
0 4524 6108

E-mail address

0 7742 7035
0 4451 2807

surin@dbd.go.th

0 4242 2813

nongkhai@dbd.go.th

0 4231 2732

nongbualumpoo@dbd.go.th

0 3561 3521

angthong@dbd.go.th

0 4552 3058

amnatcharoen@dbd.go.th

0 4232 4969

udonthani@dbd.go.th

0 5544 2572

uttaradit@dbd.go.th

0 5652 4776
0 5651 2570
0 4524 6108
0 4526 2790

uthaithani@dbd.go.th
ubonratchatani@dbd.go.th
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