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ชื่อ-สกุล นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ

วัน/เดือน/ป�เกิด 4  ตุลาคม  2499

การศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม (พ.ศ.2515)
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จ.เชียงใหม (พ.ศ.2517)
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ.2522)
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ.2523)
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ.2528)
 - Master of Business Administration (MBA) Ball State University, Indiana สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2532) 
  และไดรับทุนดานการศึกษา Graduate Assistantship (GA) ของมหาวิทยาลัย
 - ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

การทำงาน - ผูอำนวยการสำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2546 – 2550)
 - รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2551 – 2552)
 - รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2553 – 2555)
 - ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย (ปฏิบัติหนาที่ ผูอำนวยการสำนัก
  นโยบายและยุทธศาสตรการคา) (พ.ศ. 2555 – 2556)
 - อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (พ.ศ. 2556)

การอบรม สัมมนา - อบรมหลักสูตร Train the Trainer Workshop on Environmental Accounting and Reporting 
และการดูงาน  ทุน World Bank  ประเทศสวิสเซอรแลนด (พ.ศ. 2543)
ที่สำคัญ - ดูงานดานการกำกับดูแล และสถาบันวิชาชีพบัญชี ทุน JICA ประเทศญี่ปุน (พ.ศ.2547)
 - อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศน รุนที่ 46 สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ.2549)
 - อบรมหลักสูตร The Columbia Senior Executive Program ทุน ก.พ. ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2550)
 - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 21 (พ.ศ.2551)

ผลงานด�านอื่น - ขาราชการพลเรือนดีเดน (พ.ศ. 2528)
 - ศิษยเกาดีเดนพระหฤทัยภาครัฐ โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม (ประจำป 2549)
 - ศิษยเกาดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2551)
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อธิบดีมอบนโยบาย

 นางสาวผองพรรณ   เจียรวิริยะพันธ  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา มอบนโยบายการดำเนินงานใหผูบริหารและ
เจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาในโอกาสเขารับตำแหนงใหม เมื่อวันจันทรที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ หองมวงเทพรัตน 
ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยขอใหเจาหนาที่ทุกคนของกรมพัฒนาธุรกิจการคาปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ ถือเอา
ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ยึดหลักคุณธรรม ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีเปาหมายการทำงานที่ชัดเจน
เปนแนวทางการดำเนินงาน  พรอมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
(นายนิวัฒนธำรง  บุญทรงไพศาล) ดังนี้
 1. ทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทั้งตอตนเองและตอประเทศชาติสวนรวม
 2. ทำงานเต็มกำลังความรู  ความสามารถตามศักยภาพของแตละตำแหนงที่ไดรับ
 3. ทำงานเปนทีมบนพื้นฐานของความรัก และสามัคคี 
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 อีกทั้ง รับเอานโยบายของปลัดกระทรวงพาณิชย 
(นางศรีรัตน  รัษฐปานะ) ที่ตองการใหทุกหนวยงานใน
กระทรวงพาณิชยรวมกันทำงานแบบบูรณาการ มีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลักในแตละภารกิจ โดยมอบหมายใหกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาเปนผูรับผิดชอบหลักในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ 
SMEs และธุรกิจ e-Commerce เน่ืองจากมีหลายหนวยงาน
ในกระทรวงท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาว  ทำใหผูประกอบ
ธุรกิจเกิดความสับสน  ดังนั้นเพื่อใหมีความชัดเจนและลด
ความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน จึงมอบกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาเปนหนวยงานผู ประสานงานหลักของกระทรวง
ซึ่งจะทำใหการทำงานงาย และรวดเร็วขึ้น สามารถสนอง
ตอบความตองการของภาคธุรกิจไดชัดเจน ตรงประเด็น
พรอมเสนอใหดึงภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และบุคคลภายนอก
ท่ีมีความรูความสามารถเขามาชวยและใหมีสวนรวมในการ
ทำงานมากข้ึน เพ่ือสรางพลังและความรวดเร็วในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรของกระทรวงใหบรรลุเปาหมาย พรอมท้ังพัฒนา
และนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชวยใน
การทำงาน เปนการลดภาระการทำงานของเจาหนาที่อีก
ทางหนึ่ง

 นอกจากใหรับเอานโยบายของรองนายกฯ และ
ปลัดกระทรวงพาณิชยมาปฏิบัติอยางเครงครัดแลว อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอใหเจาหนาที ่ทุกคนสานตอ
แนวทางการทำงานของอธิบดีบรรยงค  ลิ ้มประยูรวงศ  
ในเรื ่องของความมีระเบียบวินัยในการทำงาน และวินัย
ตอองคกร พรอมท้ังใหใฝหาความรูเพ่ือนำมาพัฒนาตนและ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ แลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปน
ความรูซึ่งกันและกัน ทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในสำนัก 
ระหวางสำนัก และระหวางหนวยงานท้ังในและนอกกระทรวง 
โดยถือเอาประชาชนผูรับบริการเปนที่ตั้ง เสียสละทำงาน
เพ่ือประเทศชาติใหคุมคา เพราะรายไดของขาราชการมาจาก
เงินภาษีของประชาชน ไมละเลยนโยบายประหยัดพลังงาน 
พรอมรับฟงทุกเสียงจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงาน
ของกรมฯ ท้ังบุคคลภายนอกและเจาหนาท่ีทุกระดับ เพ่ือเปน
ท่ีปรึกษาและรวมกันแกไขปญหาใหการทำงานบรรลุเปาหมาย
ของกรมฯ และของกระทรวงพาณิชยตอไป
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08

เชื่อมโยงพันธมิตร ขับเคลื่อนธุรกิจไทย นำ AEC

 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีหนวยงานพันธมิตรอยูเปน
จำนวนมาก ซึ่งตางก็มีสวนชวยขับเคลื่อนใหการดำเนินงาน
ของกรมฯ เปนไปดวยดี  สงผลใหกรมพัฒนาธุรกิจการคามี
ผลงานโดดเดนเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ดวยเหตุผลสำคัญน้ี
กรมฯ จึงจัดงาน “เช่ือมโยงพันธมิตร ขับเคล่ือนธุรกิจไทย 
นำ AEC” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  ณ ศูนยฝก
อบรมพัฒนาธุรกิจการคา ช้ัน 6 เพ่ือเปนการขอบคุณหนวยงาน
พันธมิตร ที่ใหความรวมมือกับกรมฯ ดวยดีมาโดยตลอด 
และหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตขางหนาจะไดรับความ
รวมมือเชนนี้ตลอดไป  
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อบรมพัฒนาธุรกิจการคา ช้ัน 6 เพ่ือเปนการขอบคุณหนวยงาน
พันธมิตร ที่ใหความรวมมือกับกรมฯ ดวยดีมาโดยตลอด 
และหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตขางหนาจะไดรับความ
รวมมือเชนนี้ตลอดไป  
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โดยกำหนดใหมีการจดทะเบียนพาณิชย การออกเคร่ืองหมาย
DBD Registered  เพื่อรับรองการมีตัวตนของธุรกิจ และ
เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือ (DBD Verified) และวันน้ี
จะสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญหาการคาขายสินคาและบริการทางออนไลน เพื่อสราง
ความนาเชื่อถือใหแกผูประกอบการและสรางความเชื่อมั่น
แกผูบริโภค ชวยลดปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานใหเกิด
ความคลองตัว ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน
ตอการเติบโต  และขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce ไทย 
อยางแทจริง

  การจัดงานในคร้ังน้ี กรมพัฒนาธุรกิจการคามุงหวัง
ใหเกิดความรวมมือรวมใจเพ่ือแกไขปญหา และลดอุปสรรค
ในการดำเนินธุรกิจแกผู ประกอบการไทย ใหมีขีดความ
สามารถ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ  พรอมกาวสูการ
แขงขันในตลาด AEC อยางเขมแข็ง และอยางยั่งยืน

 นอกจากการจัดงาน “เช่ือมโยงพันธมิตร  ขับเคล่ือน
ธุรกิจไทย นำ AEC” แลว  ยังมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ 2 โครงการสำคัญ คือ 

 1) การใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือ e-Filing  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดนำเทคโนโลยี  
XBRL มาสนับสนุนการใหบริการรับงบการเงินรูปแบบใหม
ผานทางอิเล็กทรอนิกสเปนครั้งแรกของประเทศแทนการรับ
งบการเงินในรูปแบบเดิมท่ีเปนเอกสาร โดยรวมกับหนวยงาน
พันธมิตรจัดทำรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงขอมูลงบการเงิน เพื่อใหบริการ
ณ จุดเดียว (Single Point) ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถนำสง
งบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาที่เดียว ไมตองนำสง
หลายหนวยงาน การประมวลผลขอมูลงบการเงินจะเปนแบบ
Real Time ชวยลดการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก โดยจะ
ใหผูประกอบธุรกิจจำนวน 100 รายแรก ทดลองปฏิบัติงานจริง
(Pilot  Implementation) ภายในเดือนเมษายน 2557 
และจะเปดรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสครอบคลุม
ทุกประเภทธุรกิจทั้ง 500,000 กวารายทั่วประเทศภายใน
เดือนมกราคม 2558

  2) การสรางความเชื่อมั่นการซื้อขายสินคาและ
บริการทางออนไลน ซึ่งที่ผานมากรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดสรางความนาเชื่อถือใหแกธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
หรือ e-Commerce  และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค 
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Thailand Online Mega Sale 2013

มหกรรมลดราคาสินค�าและบร�การทางออนไลน�ครั้งยิ�งใหญ�ครั้งแรกของประเทศไทย
กระตุ�นการค�าทางออนไลน� ลดต�นทุนธุรกิจ ลดค�าใช�จ�ายผู�บร�โภค

 กรมพัฒนาธุรกิจการคาจับมือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย และหนวยงานพันธมิตร
ที่เกี่ยวของ สนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ไทยที่จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกตองตามกฎหมาย รวมกันจัดงาน 
“Thailand Online Mega Sale 2013” มหกรรมลดราคาสินคาและบริการทางออนไลนคร้ังย่ิงใหญคร้ังแรกของประเทศไทย 
ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2556 รวม 8 วัน โดยจะมีการลดราคาสินคา และบริการทางออนไลน
สูงสุดถึง 80% รวมทั้งลดคาบริการการจัดสง (Logistics) และการชำระเงิน (Payment) โดยมีเว็บไซตช็อปปงออนไลน
เขารวมงานไมนอยกวา 500 เว็บไซต คาดวาหลังจบงานมีเงินสะพัดกวา 500 ลานบาท นอกจากนี้ การจัดงานดังกลาว
ยังเปนการ “กระตุนการคาทางออนไลน ลดตนทุนธุรกิจ ลดคาใชจายผูบริโภค” ผานเว็บไซต www.megasale.in.th
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         ติดตามรายละเอียดการจัดงาน ไดท่ี www.megasale.in.th  
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สำนักพาณิชยอิเล็ก
ทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0 2547 5959 – 61
โทรสาร 0 2547 5973   e-mail : e-commerce@dbd.go.th

 กระทรวงพาณิชย ไดใหความสำคัญตอการสงเสริม
พัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย จึงไดมอบนโยบาย
ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรงผลักดันใหธุรกิจไทยเพิ่ม
ชองทางการคาออนไลน และใหการสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ  
e-Commerce ของไทย โดยรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจดำเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีไดมีการ
จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกตองตามกฎหมาย และไดรับ
เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ไดรวมกันจัดงาน “Thailand Online Mega Sale 2013” 
มหกรรมลดราคาสินคาและบริการทางออนไลนคร้ังย่ิงใหญ 
เปนเวลา 8 วัน โดยลดราคาสินคาและบริการต้ังแต 20 - 80% 
และนับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และหนวยงานตางๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) สมาคมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไทย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมท้ังเจาของเว็บไซตตางๆ กวา 
500 เว็บไซต รวมมือกันจัดงานดังกลาว

 การจัดงาน “Thailand Online Mega Sale 2013” 
จัดขึ ้นภายใตคอนเซ็ป “กระตุ นการคาทางออนไลน 
ลดตนทุนธุรกิจ ลดคาใชจายผูบริโภค” ซ่ึงนอกจากจะเปน
การกระตุนและสงเสริมประชาชนใหเกิดการต่ืนตัวและหันมา
ซ้ือสินคาและบริการทางออนไลนแลว ยังเปนการสนับสนุนธุรกิจ
ที่มีการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตาม
กฎหมาย (DBD Registered) และไดรับเคร่ืองหมายรับรอง
ความนาเช่ือถือ (DBD Verified) ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ใหใชชองทางการคาออนไลนในการลดตนทุนของธุรกิจ 
ขณะเดียวกันยังสามารถชวยลดคาใชจายของผูบริโภค
ไดอีกทางหนึ่งดวย โดยคาดวาหลังจบงานจะมีเงินสะพัด
กวา 500 ลานบาท  

 ท้ังน้ี การจัดงานฯ ดังกลาว จะจัดข้ึนเปนประจำทุกป 
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce 
ของไทยในระยะยาว โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่เขารวมงานตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกตองตาม
กฎหมาย
 • สินคาและบริการท่ีเขารวมงานตองไมละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือผิดกฎหมาย
 • ตองมี URL เปนของตนเอง โดยไมใชการขายผาน
ทาง Social Media  



ชี้ช�องทางลดต�นทุนให� SMEs

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกับกรมราชทัณฑ จัดทำโครงการลดตนทุนธุรกิจ SMEs โดยนำผูประกอบธุรกิจ และ
เจาของกิจการเขาเยี่ยมชมกิจการของกรมราชทัณฑ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2556  เพ่ือศึกษาความสามารถทางวิชาชีพ และมองหาโอกาสในการพัฒนา
ฝมือแรงงานผูตองขัง กอนพิจารณาใชเปนแรงงานผลิตสินคาปอนธุรกิจ SMEs  ชวยใหผูประกอบการสามารถลดตนทุน
คาจางแรงงาน และเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังใหมีงานทำ และมีรายได ซ่ึงโครงการดังกลาว เปนการสนับสนุน
การใชแรงงานผูตองขังที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตสินคาและบริการใหกับธุรกิจ SMEs ซึ่งจะชวยลดภาระตนทุนคาจางแรงงาน
ตอตนทุนปจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการใชแรงงานผูตองขังท่ีมีอยูท่ัวประเทศ จะชวยใหการบริหารจัดการการขนสง
สินคาที่ผลิตในพื้นที่หรือใกลเคียงแหลงผูบริโภคมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุนคาขนสงสินคา ประหยัดตนทุนของกิจการ
ไดดวย  นอกจากจะเปนการชวยเหลือผูประกอบธุรกิจ SMEs แลว ยังเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขัง
ใหไดรับโอกาสในการฝกฝนทักษะ วิชาชีพ เพ่ิมความรู ความชำนาญ มีงานทำ กอใหเกิดรายได  สามารถยึดเปนอาชีพหลัก
ใชเลี้ยงตนเองและครอบครัวเมื่อพนโทษกลับคืนสูสังคมแลว
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 ธุรกิจ  SMEs  ท่ัวประเทศท่ีมีความสนใจใชแรงงาน
ผูตองขังที่มีคุณภาพ เพื่อชวยลดตนทุนของกิจการ สามารถ
ย่ืนแสดงความจำนงขอใชแรงงานไดท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  สวนกลางที่สนามบินน้ำ
หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 6 แหง (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ  บางนา
และศูนยราชการฯ ถ.แจงวัฒนะ) สวนภูมิภาค ณ สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจคาทุกจังหวัด และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา
สาขาหัวหิน  เมืองพัทยา  แมสอด และเกาะสมุย  

 สอบถามเพิ่มเติมไดที่สำนักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร.0 2547 5950, 0 2547 5953-55 
หรือสายดวน 1570

 ปจจุบันมีหนวยงานเอกชนเขามาวาจางแรงงาน
ผูตองขังจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 อยูเปน
ประจำ เนื่องจากเปนแหลงแรงงานฝมือดี มีความสามารถ
หลากหลายสาขาอาชีพ ท้ังเย็บกระเปา เส้ือผา  รองเทา  รม  
หัตถกรรม งานไม เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน และสินคา
อื่น ๆ อีกจำนวนมาก  ซึ่งการจางแรงงานผูตองขังเปนการ
ชวยลดปญหาภาวะความตึงเครียดภายในเรือนจำ ผูตองขัง
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และจะไดรับรางวัลปนผล
ไวใชระหวางตองโทษหรือเปนทุนประกอบอาชีพหลังจากที่
พนโทษแลว  เปนการเตรียมความพรอมใหผูตองขังกอน
กลับคืนสูสังคมอีกทางหนึ่ง  ซึ่งจะชวยลดปญหาและภาระ
ของสังคม ผูตองขังไมหวนกลับไปทำสิ่งผิดกฎหมายซ้ำอีก  
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โชวห�วย โชว�สวย ทั่วไทย รวมใจช�วยสังคม ครั้งที่ 2 

 หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดรวมมือกับสมาคมการคาสง-ปลีกไทย ดำเนินกิจกรรมสรางความเขมแข็ง
ใหแกธุรกิจคาสงคาปลีกไทยดวยกิจกรรมสงเสริมการคาและการตลาด  ภายใตช่ืองาน “โชวหวย โชวสวย ท่ัวไทย รวมใจ
ชวยสังคม” คร้ังท่ี 1 ไปแลวระหวางวันท่ี 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556  ปรากฏวามีรานคาสง - คาปลีกสนใจสมัคร
เขารวมกิจกรรมกวา 12,000 ราย  กอใหเกิดมูลคาการซื้อขายรวมกวา 700 ลานบาท สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขาย
ระหวางผูผลิต และผูจำหนาย รานคาสง - คาปลีกเกิดพันธมิตรและชวยเหลือเกื้อกูลทางการคาซึ่งกันและกัน  ซึ่งนับจาก
วันที่เริ่มเปดตัวโครงการมีธุรกิจคาสง  คาปลีกเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ทำใหมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
โดยรานคาสงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ13 ตอชวง 3 เดือน และรานคาปลีก เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 17 ตอชวง 3 เดือน 
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 จากผลสำเร็จของกิจกรรมในครั้งที่ 1 ทำให
สมาคมการคาสง-ปลีกไทย เกิดแรงกระตุนอยากใหมีการ
จัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง จึงรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จัดกิจกรรม “โชวหวย โชวสวย ท่ัวไทย รวมใจชวยสังคม” 
คร้ังท่ี 2  ข้ึน ระหวางวันท่ี 9 -30 กันยายน 2556 ณ รานคาสง 70 ราย
และรานคาปลีกเครือขายท่ีเขารวมโครงการกวา 12,000 แหง
ทั่วประเทศ เพื่อกระตุนการรับรูใหแกผูบริโภค และสราง
ความม่ันใจใหกับบริษัทผูผลิต ผูแทนจำหนายในการวางแผน
ใหการสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมการคาและการตลาด
อยางตอเนื่อง และเปนการตอกย้ำภาพลักษณของกิจกรรม 
โดยเม่ือวันจันทรท่ี 16 กันยายน 2556  นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  พรอมทีมงานไดลง
พ้ืนท่ีเย่ียมรานบางบอน ซุปเปอรเซ็นเตอร กรุงเทพฯ  ซ่ึงเปน
รานคาปลีกตนแบบท่ีเขารวมโครงการฯ และไดรับการพัฒนา
ปรับภาพลักษณจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว

 การเสริมสรางความเขมแข็งใหรานคาสงคาปลีก 
ไดดำเนินการควบคูกับกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ
โดยเสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจ การ
ปรับภาพลักษณรานคา การสนับสนุนใหมีบริการเสริมตางๆ 
อยางครบวงจร เชน บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ำและเง่ือนไข
พิเศษ เพื่อใหธุรกิจมีความเขมแข็ง แขงขันไดอยางยั่งยืน 
พรอมรับมือการแขงขันในตลาด AEC ปจจุบันมีผูสมัคร
เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งธุรกิจคาสงคาปลีกไทย
จำนวน 5,597 ราย ซึ่งจะไดรับการสงเสริมพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตอไป
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อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต�ประชาคมอาเซียน
 กระทรวงพาณิชยจัดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตประชาคมอาเซียน” เพ่ือสรางความตระหนัก รับรู เก่ียวกับ
การจัดทำความตกลงทางการคา (FTA) และการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน (AEC) ใหเขมขน เพ่ือใหประเทศไทย
สามารถกาวทันกระแสการคาโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556 รวม 10 วัน 
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  

 ในชวงเวลาไมถึง 2 ปขางหนา หรือในป พ.ศ.2558 
ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ รัฐบาล
จึงไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย ในฐานะเปนหนวยงาน
กลางในการประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดงาน 
“อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตประชาคมอาเซียน”  ข้ึนใน
รูปแบบการบูรณาการขอมูลและความรูจากหนวยงานตางๆ 
โดยตระหนักถึงความจำเปนในการสรางความรู ความเขาใจ 
และเตรียมความพรอมรับการแขงขันในการคาเสรีภายใต
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดทำความตกลงการคาเสรี และการรวมตัวไปสูการ
เปนประชาคมอาเซียนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สามารถเขาถึง

ขอมูลการเปดการคาเสรีและการเขาสูประชาคมอาเซียน 
และรู จ ักใชประโยชนจากการเขาสู ประชาคมอาเซียน 
นอกเหนือจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณและ
ศักยภาพและความพรอมของประเทศไทยในการเปนประตู
สูอาเซียนใหแกนักลงทุนตางชาติ  ทำใหเกิดความเชื่อมั่น 
เกิดกลไกการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใหมีความเขาใจที่ถูกตอง และกระจาย
ไปยังกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
อยางทั่วถึง รวมถึงสรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาด
ของสินคาและธุรกิจบริการท้ังของไทยและของประเทศคูคา 
โดยเฉพาะสินคา OTOP และ SMEs ใหเปนที่รู จักอยาง
แพรหลาย โดยภายในงาน ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
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 การจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ AEC  เปนการ
ถายทอดความรูเกี ่ยวกับเสาเศรษฐกิจ AEC การเตรียม
ความพรอมและการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการโดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs ใหมีความพรอมสามารถแขงขันไดอยางเขมแข็ง 
และย่ังยืน พรอมช้ีชองทางการปรับตัวเขากับกระแสอาเซียน
หลังป 2558
 Asean Pavilion เปนการแนะนำประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกของอาเซียนมา
ออกรานนำเสนอสินคาเชิงธุรกิจท่ีโดดเดนของแตละประเทศ
เพื่อใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
 Business  Clinics เปนการใหคำปรึกษาโดยผู
เชี่ยวชาญพิเศษจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนกวา 40 หนวยงาน เก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจ
สูตลาดอาเซียน เชน การวางแผนธุรกิจ  การลงทุนท้ังในและ
ตางประเทศ  คำแนะนำเกี ่ยวกับกฎหมาย  กฎระเบียบ  
ภาษีอากร  และการจัดทำบัญชีในประชาเทศอาเซียน เพ่ือให
เปนมาตรฐานเดียวกัน เปนท่ีนาเช่ือถือ สามารถใชประโยชน
ไดอยางแทจริง  
 การสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ จากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน มารวมแลกเปลี่ยนความรูในเรื่อง
การคาและการลงทุน เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ในการกาวสูเวทีการแขงขันการคา
เสรีภายใตกรอบประชาคมอาเซียน 

 การจำหนายสินคา OTOP  สินคาศิลปหัตถกรรม 
และสินคาธงฟาราคาประหยัด ซึ่งผูเขารวมงานมีโอกาส
ชมและเลือกซ้ือสินคาจากภูมิปญญาชาวบานของหลากหลาย
ทองถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ในราคาที่ยอมเยา 
 เวทีกิจกรรมและความบันเทิง  เปนการนำเสนอ
กิจกรรมความบันเทิงเชิงสาระอันจะชวยสงเสริมการ
เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน 
การแสดงแฟชั่นโชวเสื้อผาจากแบรนดสงออกชั้นนำ  
การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง และกิจกรรม 
Mini Concert จากศิลปนดาราตลอดทั้งงาน 
 ในงานดังกลาว  กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีสวน
รวมในการสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ โดยจัดเสวนา 
“เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการสูอาเซียน” เพื่อสรางโอกาส
และความเขมแข็งใหแกผู ประกอบธุรกิจ โดยเชิญผูทรง
คุณวุฒิ และผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการ
บริหารกิจการมารวมถายทอดความรู และแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ เชน คุณสมชาย  บันลือเสนาะ ผูบริหารธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกส  คุณวิชัย  สุขในใบบุญ  กรรมการสมาคม
ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย  
คุณสุภัค  หม่ืนนิกร ผูบริหารธุรกิจแฟรนไชส และคุณจิรวัฒน  
ตั้งกิจงามวงศ  นายกสมาคมธุรกิจเฟอรนิเจอรไม  ณ หอง
ประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 
โดยมีผูประกอบธุรกิจและผูสนใจเขารวมรับฟงการเสวนา
เปนจำนวนมากกวา 300 ราย
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พลิกโฉมระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร�เน็ต
 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีภารกิจหลักในการใหบริการดานการจดทะเบียนธุรกิจ บริการขอมูลธุรกิจ สงเสริมพัฒนา
ธุรกิจ และสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยดานการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจถือเปนการเริ่มตนประกอบธุรกิจในรูปแบบ
นิติบุคคล ผูประกอบการตองดำเนินการจดทะเบียน ไมวาจะเปนหางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด 
ท้ังน้ี นิติบุคคลแตละรายตองมีช่ือนิติบุคคล  และช่ือดังกลาวจะตองไมซ้ำหรือคลายคลึงกับนิติบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวแลว 
ซึ่งขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลถือเปนขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนธุรกิจ ผูประกอบการที่ประสงคจะจดทะเบียนนิติ
บุคคลเพื่อประกอบธุรกิจ ตองทำการยื่นจองชื่อกับกรมฯ และเมื่อไดรับอนุญาตใหใชชื่อดังกลาว  จึงสามารถนำชื่อที่ไดรับ
อนุญาตนั้นไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลได

 การจองชื่อนิติบุคคลแบบเดิม ผูขอจดทะเบียน
ตองกรอกรายละเอียดใน “แบบจองชื่อนิติบุคคล” โดยระบุ
ชื่อที่ตองการจอง ไมเกินจำนวน 3 ชื่อ และยื่นแบบจองชื่อ
นิติบุคคลที่กรมฯ หรือทางระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหนาย
ทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 วัน จึงจะแจงผล
การจองชื่อกลับไปยังผูขอจดทะเบียน ทั้งนี้หากตรวจสอบ
แลวพบวาช่ือซ้ำหรือคลายคลึงกับนิติบุคคลอ่ืน ก็ตองทำการ
กรอกแบบจองชื่อและระบุชื่อที่ตองการเขามาใหม เพื่อให
นายทะเบียนตรวจสอบอีกครั้ง และจะตองรอกระบวนการ
ตรวจสอบของนายทะเบียนใหแลวเสร็จทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้

 และจากสถิติการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ในรอบปท่ีผานมา พบวามีจำนวนธุรกิจท่ีจดทะเบียนต้ังใหม 
ถึง 63,000 ราย จำนวนช่ือนิติบุคคลท่ีย่ืนขอตรวจสอบ ปละ
กวา 200,000 รายชื่อ (เฉลี่ยวันละ 900 รายชื่อ) และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง กรมฯ จึงไดพัฒนา
ระบบการจองช่ือนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใหการบริการ
จองชื่อสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง เปนการอำนวยความ
สะดวก ยกระดับมาตรฐานการใหบริการภาครัฐ และสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

ไม�ผ�าน

ผ�าน

ยื่นจองชื่อนิติบุคคล

ช�องทาง : DBD 78 แห�ง
ขั้นตอน : กรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล

ช�องทาง : ผ�าน dbd.go.th
ขั้นตอน : เข�าเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล

WALK IN

• ตรวจชื่อซ้ำ/คล�ายนิติบุคคลอื่น โดยเร�ยกดูจากฐานข�อมูลนิติบุคคลทั้งหมด 1 ล�านชื่อ
• ตรวจว�าชื่อขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ�นส�วนบร�ษัทกลางหร�อไม�

INTERNET

แจ�งผลการจองชื่อ

ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล

นายทะเบียน

ใช�
ระยะเวลา

2 วัน

ขั้นตอนการจองชื่อ
นิติบุคคลแบบเดิม
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 การจองชื่อนิติบุคคลแบบใหม  ดวยสถิติผูขอ
จองช่ือนิติบุคคลคาดวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป และข้ันตอน
แบบเดิมนั้น ตองอาศัยความชำนาญในการตรวจสอบชื่อ
ของนายทะเบียนและยังเปนการพิจารณาโดยใชดุลยพินิจ
ของนายทะเบียนรวมดวย เนื่องจากภาษาไทยมีคำพองรูป 
พองเสียงเปนจำนวนมาก อีกทั้งชื่อที่เปนคำมาจากภาษา
ตางประเทศ เม่ือเขียนเปนภาษาไทยสามารถเขียนสะกดคำ
ไดหลากหลาย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว กรมฯ จึงพัฒนา
ระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตให
สามารถประมวลผลและแสดงขอมูลชื่อนิติบุคคลที่อยูใน
ฐานขอมูลช่ือของกรมฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ซึ่งผูขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ตองการไดดวย
ตนเองและทราบผลทันที โดยนายทะเบียนจะพิจารณา
อีกครั้งเฉพาะชื่อที่ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถตรวจสอบ
และประมวลผลได เชน 

พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจำป 2556 จาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหได
รับรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดีเดน ผลงาน 
“การพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต”
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดพิธีมอบรับรางวัลในเดือน
ธันวาคม 2556

 • ชื่อที่ใชคำที่ขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 • ช่ือท่ีใชภาษาตางประเทศ มีความหมายหรือเสียง
เรียกขานไมตรงกับชื่อภาษาไทย หรือ ใชคำหรือตัวอักษร
ไมถูกหลักภาษาไทย

 การใหบริการแบบใหม ทำใหลดระยะเวลาในการ
ตรวจจองชื่อนิติบุคคลจาก 2 วัน เหลือเพียง 20 นาที และ
ไดปรับชองทางการจองชื่อใหจองชื่อผานระบบอินเทอรเน็ต
ชองทางเดียว ทำใหไมตองเดินทางไปติดตอท่ีหนวยงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนการประหยัดเวลา คาใชจาย 
และรองรับการจดทะเบียนหางหุ นสวนบริษัทผานทาง
อินเทอรเน็ต (e-Registration) แบบครบวงจรในอนาคต 
โดยมีขั้นตอนดังนี้

 จากการท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดพัฒนาระบบ
การจองช่ือนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต ดังรายละเอียดขางตน 
ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะดาน
การบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถลดข้ันตอนระยะ
เวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบ
สนองความตองการของประชาชน  กรมฯ จึงไดรับการ

ไม�ผ�าน

ผ�าน

ยื่นจองชื่อนิติบุคคล

ช�องทาง : ผ�าน dbd.go.th
ขั้นตอน : เข�าเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคลใหม�

ผู�ประกอบการตรวจชื่อซ้ำ/คล�ายนิติบุคคลอื่นด�วยตนเอง รู�ผลทันที

กรอกข�อมูลส�งจองชื่อ

นายทะเบียนตรวจชื่อเฉพาะที่ระบบไม�สามารถตรวจได�

แจ�งผลการจองชื่อ

ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล

INTERNET

ใช�
ระยะเวลา
20 นาที

ขั้นตอนการจองชื่อ
นิติบุคคลแบบใหม�
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เตร�ยมพร�อมบุคลากรรับมือ AEC

 สำนักงาน ก.พ. กำหนดใหสวนราชการมีหนาที่เตรียมความพรอมใหบุคลากรในสังกัด กอนประเทศไทยจะเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแนวทางท่ีสำนักงาน ก.พ.กำหนด โดยคุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐท่ีพึงประสงคสูการ
รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ความเปนมืออาชีพ (Professional) ความเปนนานาชาติ (International) 
และเปนผูสนับสนุน  (Facilitator) สวนความรูท่ีบุคลากรภาครัฐตองมี คือ ความรูเร่ืองอาเซียน ความรูเฉพาะเร่ืองตามภารกิจ
ของหนวยงานและนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะความรูเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งการดำเนินการของ
สำนักงาน ก.พ.ขางตน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศป 2556-2561 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คือ การ
สรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบุคลากรกวา 1,200 คน 
ปฏิบัติงานอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบแตกตางกันตามภารกิจ
ท่ีกรมฯ มอบหมายใหปฏิบัติ เก่ียวกับการบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ การบริการขอมูลธุรกิจ  การสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ 
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ และปฏิบัติภารกิจสนับสนุน

ดานอื่นๆ  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดดำเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรมาอยางตอเน่ือง และเพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ภายใต 2 หัวขอ คือ

 การสรางองคความรูสูบุคลากรเตรียมพรอม
กาวนำ AEC กลุ มเปาหมาย ไดแก ขาราชการระดับ
ชำนาญการพิเศษจำนวน 60 ราย  เพ่ือใหความรู สรางความ
เขาใจ และเตรียมความพรอมกอนเปนผูนำในยุค AEC โดย
ทำการปรับกระบวนทัศน  แลกเปล่ียนทัศนคติ  เปดมุมมองใหม 
เห็นวิสัยทัศน และเปาหมายการบริหารงานภายใต AEC 
อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 การจัดทำแผนกลยุทธเตรียมความพรอมบุคลากร
เขาสูประชาคมอาเซียนป 2557-2558 โดยมีกลุมเปาหมาย 
คือผูบริหาร และตัวแทนกลุมพลังคนคุณภาพ (นักเรียนทุน
รัฐบาลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม และผูนำคลื่น
ลูกใหมในราชการไทย) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ วางไวโดยมีวัตถุประสงค  
เพ่ือรวมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนทัศนคติในการ
จัดทำแผนกลยุทธเตรียมความพรอมบุคลากรเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ชวยกระตุนและสรางความตระหนักใหเห็น
ถึงความจำเปนในการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรกอน
เขาสู AEC
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบุคลากรกวา 1,200 คน 
ปฏิบัติงานอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบแตกตางกันตามภารกิจ
ท่ีกรมฯ มอบหมายใหปฏิบัติ เก่ียวกับการบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ การบริการขอมูลธุรกิจ  การสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ 
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ และปฏิบัติภารกิจสนับสนุน

ดานอื่นๆ  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดดำเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรมาอยางตอเน่ือง และเพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ภายใต 2 หัวขอ คือ

 การสรางองคความรูสูบุคลากรเตรียมพรอม
กาวนำ AEC กลุ มเปาหมาย ไดแก ขาราชการระดับ
ชำนาญการพิเศษจำนวน 60 ราย  เพ่ือใหความรู สรางความ
เขาใจ และเตรียมความพรอมกอนเปนผูนำในยุค AEC โดย
ทำการปรับกระบวนทัศน  แลกเปล่ียนทัศนคติ  เปดมุมมองใหม 
เห็นวิสัยทัศน และเปาหมายการบริหารงานภายใต AEC 
อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 การจัดทำแผนกลยุทธเตรียมความพรอมบุคลากร
เขาสูประชาคมอาเซียนป 2557-2558 โดยมีกลุมเปาหมาย 
คือผูบริหาร และตัวแทนกลุมพลังคนคุณภาพ (นักเรียนทุน
รัฐบาลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม และผูนำคลื่น
ลูกใหมในราชการไทย) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรท่ีกรมฯ วางไวโดยมีวัตถุประสงค  
เพ่ือรวมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนทัศนคติในการ
จัดทำแผนกลยุทธเตรียมความพรอมบุคลากรเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ชวยกระตุนและสรางความตระหนักใหเห็น
ถึงความจำเปนในการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรกอน
เขาสู AEC
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สร�างองค�ความรู�ให�ธุรกิจรากหญ�า พร�อมรับ AEC

 ผูประกอบธุรกิจระดับรากหญาถือเปนฐานการผลิตและเปนกลไกสำคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศ
ท่ัวโลกและสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค AEC โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเชนประเทศไทย ท่ีมีจำนวนผูประกอบ
ธุรกิจระดับรากหญาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังกระจายตัวไปในหลายสาขา เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีใชเงินทุนไมสูงมากนัก 
การบริหารจัดการธุรกิจไมซับซอน มีความคลองตัว สามารถปรับตัวเขากับสถานการณทั่วไปไดอยางรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ
กิจการขนาดใหญ    ดังนั้น บทบาทของผูประกอบธุรกิจระดับรากหญาจึงไมไดเปนเพียงกิจการที่สนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจในระดับประเทศแตเพียงเทานั้น แตยังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในระดับธุรกิจภาคประชาชน นำไปสูการกระจาย
รายไดที่ดีขึ้น ชวยสรางความเขมแข็งตอระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน
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  ตำบลหวยบง จังหวัดนครราชสีมา เปนตำบลที่มี
หมูบานมากเปนอันดับสองของประเทศ  มีประชากรทั้งสิ้น 
10,526 คน (ฐานขอมูลป 2548) รวมพื้นที่ 200.97 ตาราง
กิโลเมตร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และมีบางสวนประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญ
ประสบปญหาขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานดาน
การตลาด  ยังขาดทักษะความชำนาญในการพัฒนาสินคา
และผลิตภัณฑ  ทำใหไมสามารถนำสินคาหรือผลิตภัณฑ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะออกสูตลาดได 

 กรมพัฒนาธ ุรก ิจการค าและสถาบันพ ัฒนา
มันสำปะหลังแหงประเทศไทย นำโดยทานจเร จุฑารัตนกุล 
เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจรากหญา จึงจัดโครงการพัฒนา
ผูประกอบธุรกิจระดับรากหญาใหมีโอกาสทางธุรกิจเปน 
Micro Business ในอนาคต และพัฒนาใหมีองคความรู
พรอมรับมือ AEC ข้ึนเม่ือวันเสารท่ี 7 กันยายน 2556 ณ สถาบัน
พัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานตางๆ มาใหความรู 
ถายทอดประสบการณชีวิต เพื่อจุดประกายความคิด สราง
แรงบันดาลใจการทำธุรกิจ ตลอดจนใหความรูดานการตลาด 
การพัฒนาสินคา และผลิตภัณฑ ใหแกผูประกอบธุรกิจ
ระดับรากหญา ดังนี้  

 1. นายฉออน เผนโคกสูง ปราชญชาวบาน ตำบลหนอง
ไขน้ำ อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา “กบคอนโด” จากหนุม
ชางเช่ือมหันมายึดอาชีพเสริมเล้ียงกบคอนโด ไดเลาประสบการณ
ที่ไดมีการคิดคนวิธีการเลี้ยงกบมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 และ
ไดพัฒนาวิธีการเลี้ยงจนลงตัวเปนกบคอนโด โดยการนำ
เอายางรถยนตมาซอนกันหลายชั้นเปรียบเสมือนการสราง
คอนโดใหกบไดอยูอาศัย เปนการเลี้ยงกบแบบภูมิปญญา
ชาวบาน ผลปรากฏวาประหยัดตนทุนในการผลิต สามารถ
เล้ียงไดในพ้ืนท่ีจำกัดและยังปองกันศัตรูของกบได เม่ือเทียบ
กับการเล้ียงกบแบบอ่ืน ๆ นอกจากน้ันยังพบวาการเล้ียงกบ
แบบคอนโดจะไดกบที่แข็งแรงกวาการเลี้ยงในบอซีเมนต 
อีกทั้งกบยังเติบโตไดเร็วสามารถจับขายไดเร็วกวาปกติ 
สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวปละกวา 400,000 บาท 
โดยปจจุบันไดเปนแบบอยางใหแกเกษตรกรในการเล้ียงกบ
คอนโด ยึดถือคติ “เรียนรูจากสิ่งที่ผิด ปรับแกไขจน
ถูกตอง” เปนแนวทาง
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 2. นายจันทรที ประทุมภา เกษตรกรบานโนนรัง 
ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จ ังหว ัดนครราชสีมา 
“ปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ไดใหแนวคิดจากที่
เคยประสบภาวะวิกฤต ชีวิตมีหนี้สินจำนวนมาก ตองขาย
ทรัพยสินที่มีและนำที่ดินไปจำนอง กระทั่งตองไปทำงาน
รับจางที ่ประเทศมาเลเซีย แตดวยความวิริยะอุตสาหะ 
ทำงานหนักและอดออม ภายในระยะเวลา 1 ป จึงเหลือเงิน
กลับมาจนสามารถใชหนี้และไถถอนที่ดินคืนมาได และเริ่ม
ตนวิถีเกษตรผสมผสานตั้งแตป 2534 ดวยทุนที่มีเหลืออยู
กับตัว คือ สองมือและอุปกรณขางกาย ไดแก จอบและบุงก๋ี 
ขุดสระน้ำดวยแรงงานท่ีมีในครัวเรือน จำนวน 4 คน ใชเวลา 
3 เดือน จึงเร่ิมเก็บกักน้ำได ดำรงตนอยางสมถะ สรางอาหาร
ไวกินเองในครอบครัว และใชแรงงานภายในครอบครัว 6 คน 
ไมมีการจางแรงงานภายนอก จนไดรับรางวัลปราชญเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนได 
นอกจากนี้ยังใหความรูเกี่ยวกับการศึกษาตลาดกอนการ
ผลิตสินคาและการดำเนินชีวิตบนหลักปรัชญา “วิ่งตาม
เงินเดินเขากองไฟ วิ่งตามธรรมะเย็นฉ่ำชื่นใจ”

 3. นางรัตตินันท สวัสดิวรนันท นักธุรกิจ อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี “รองเทาบูทผา หรือ รองเทา
นินจาพื้นยาง ใชสำหรับการเกษตร ตรา cs-shoes” ไดจุด
ประกายความคิดวาผูหญิงคนหน่ึงท่ีไมมีความรูทางดานธุรกิจ 
มีแตเพียงใจรักและมองเห็นโอกาสวารองเทาเกษตรซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ ่นของคนในทองถิ ่นชาวดำเนินสะดวก
สามารถเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัวได จึง
ตัดสินใจผลิตรองเทาออกจำหนาย เริ่มตนจากหองดานขาง
ของรานคาท่ีบานเปนท่ีต้ังโตะตัดและวางจักรเย็บ 2 ตัว โดย
เรียนรู ลองผิดลองถูกเรื ่อยมา จนปจจุบันมีโรงงานผลิต
ขนาดใหญมีอุปกรณทันสมัย รองรับความตองการของตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งพลิกผันเปนธุรกิจใหม
ที่สรางรายไดหลักใหกับครอบครัว ดวยคติ “จากสิ่งที่ไมรู 
หากหมั่นศึกษาเรียนรู ใสใจคนควา ก็จะรูและสำเร็จ
ไดในที่สุด”

 4. นายวินัย ทองยอย นักธุรกิจสงออกและนักพัฒนา
ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม “ผูสงออกไมกวาด” 
นักธุรกิจที่เปนผูนำชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวความคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  สามารถนำความรู
ในแงมุมของนักธุรกิจมาถายทอด เพื่อจุดประกายความคิด
และเปนแรงบันดาลใจใหชาวบานเกิดความตองการพัฒนา
ธุรกิจของตนเอง เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมใหกับครอบครัว 
ตามหลักปรัชญา “จัดทำยุทธศาสตรชีวิต พลิกวิกฤต
สรางชาติ”
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 5. นายกมล  มนูธรรมธร หนุมวิศวกรผูพลิกผันชีวิต
เปนนักธุรกิจเต็มตัวดวยการปลูกปาไผในจังหวัดเพชรบูรณ 
“สวนไผเศรษฐกิจรองรับ AEC” ไดเลาถึงการประกอบ
อาชีพพอคาขายกระทอนในตลาดไทย และถูกพอคาคนกลาง
เอาเปรียบจนตองเลิกอาชีพพอคา และผันตนเองไปรับจาง
ทำงานในตางประเทศจนอิ่มตัว จึงกลับมาพลิกฟนปาไผ
บานเกิดซึ่งเปนสมบัติของครอบครัว เนื่องจากไผเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญ สามารถปองกันการพังทลายของ
ดินตามริมฝง ชวยเปนแนวปองกันลมพายุ ชะลอความเร็ว
ของกระแสน้ำปาเมื่อฤดูน้ำหลาก  ปองกันภาวะน้ำทวม
ฉับพลัน ใหความรมรื่นชุมชื้นแกสภาพแวดลอม สรางที่อยู
อาศัยแบบพึ่งพากันของ คน สัตว พืช หนอไผใชเปนอาหาร
ตนไผใชแปรรูปเปนสินคาและผลิตภัณฑออกจำหนาย เชน 
เฟอรนิเจอรตกแตงบาน ซ่ึงการปลูกปาไผสามารถเปนธุรกิจ
ที่สรางรายไดหลักใหกับครอบครัว  “จากจุดเล็กๆ ของ
แนวความคิดสามารถสรางส่ิงดี ๆ ท่ีย่ิงใหญใหกับสังคมได ”

 6.  นางสาวศ ันสน ีย    ล ิ ้มพงษ   อด ีตอาจารย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปจจุบันเปนผูจัดการปมเชลล 
สาขาประตูน้ำพระอินทร เปนผูถายทอดความรูเก่ียวประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเบื้องตน และถายทอดความรูทางดาน
วิชาการในการทำธุรกิจแกกลุมผูประกอบธุรกิจระดับรากหญา 
“ความรูมิไดมีอยูเพียงแคในตำรา หากทุกคนยอมเปดใจ 
จะสามารถรับรูและเขาถึงสรางส่ิงตางๆ รอบตัวไดอยาง
งายดาย”

 ผลจากการดำเนินโครงการสรางองคความรูแกผู
ประกอบธุรกิจรากหญาเพื่อกาวนำ AEC  ณ ตำบลหวยบง 
มีผูสนใจเขารวมการสัมมนาจาก 25 หมูบาน จำนวน 151 ราย 
โดยผูประกอบธุรกิจระดับรากหญามีความพึงพอใจรอยละ 
86.34 และจะนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนรอยละ 88 
การสัมมนาในครั ้งนี ้เปนการเสริมสรางแนวคิดและแรง
บันดาลใจในการประกอบธุรกิจ และช้ีใหเห็นโอกาสทางการ
ตลาดและลูทางการทำธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ผูเขารับ
การสัมมนาตองการใหมีการจัดสัมมนาอยางตอเนื่อง และ
ขอใหเพิ่มการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการตนแบบ 
เพื่อจะไดเห็น และเรียนรูประสบการณจริง  ซึ่งการพัฒนา
ผูประกอบธุรกิจระดับรากหญาใหมีความแข็งแกรง ถือเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป



นายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธานในการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย
โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย นายยรรยง พวงราช
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย
เขารวม ณ หองกิติยากรวรลักษณ ชั้น 4 สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันจันทรที่ 9 กันยายน 2556

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธานการประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับสมาคม
ที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
เพื่อลดตนทุนคาจางแรงงานและคาขนสงสินคา โดยใชแรงงาน
ผูตองขังที่มีอยูทั่วประเทศ ภายใตการดูแลของกรมราชทัณฑ
ในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ในพื้นที่ที่ใกลกับแหลง
ผูบริโภค ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
มอบนโยบายการสงเสริมธุรกิจคาสงคาปลีก พรอมทั้งแถลงขาว
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ "โชวหวย โชวสวย
ทั่วไทย รวมใจชวยสังคม ครั้งที่ 2" โดยมีผูประกอบธุรกิจ
คาสง ผูผลิต และผูจำหนาย เขารวมงาน ณ หองมวงมงคล
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
แถลงขาวขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนกันยายน 2556
ณ หอง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556

ภาพกิจกรรม

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce
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นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
พรอมดวยผูบริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขาสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกระทรวงพาณิชย ในโอกาสเขารับตำแหนงใหม
เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
และนายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
พรอมดวยผูบริหารกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 6 (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา) ถนนแจงวัฒนะ เมื่อวันจันทรที่ 14 ตุลาคม 2556
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นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ ที่ปรึกษาการพาณิชย
เขารับมอบงานจากนายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในโอกาสเขารับตำแหนงอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ลำดับที่ 25 ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันจันทรที่ 30 กันยายน 2556

นางศรีรัตน รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย
พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย เขาสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกระทรวงพาณิชย ในโอกาสเขารับ
ตำแหนงใหม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556
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