ปท่ี 4 ฉบับที่ 23
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556
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อธิบดี
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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. ทำงานเต็ ม กำลั ง ความรู  ความสามารถตามศักยภาพของแตละตำแหนงที่ไดรับ
3. ทำงานเปนทีมบนพื้นฐานของความรัก และสามัคคี
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อีกทั้ง รับเอานโยบายของปลัดกระทรวงพาณิชย
(นางศรีรัตน รัษฐปานะ) ที่ตองการใหทุกหนวยงานใน
กระทรวงพาณิชยรว มกันทำงานแบบบูรณาการ มีหนวยงาน
ผูร บั ผิดชอบหลักในแตละภารกิจ โดยมอบหมายใหกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาเปนผูร บั ผิดชอบหลักในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ
SMEs และธุรกิจ e-Commerce เนือ่ งจากมีหลายหนวยงาน
ในกระทรวงทีด่ แู ลรับผิดชอบในเรือ่ งดังกลาว ทำใหผปู ระกอบ
ธุรกิจเกิดความสับสน ดังนั้นเพื่อใหมีความชัดเจนและลด
ความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน จึงมอบกรมพัฒนาธุรกิจ
การค า เป น หน ว ยงานผู  ป ระสานงานหลั ก ของกระทรวง
ซึ่งจะทำใหการทำงานงาย และรวดเร็วขึ้น สามารถสนอง
ตอบความตองการของภาคธุรกิจไดชัดเจน ตรงประเด็น
พรอมเสนอใหดงึ ภาคเอกชน ผูท รงคุณวุฒิ และบุคคลภายนอก
ทีม่ คี วามรูค วามสามารถเขามาชวยและใหมสี ว นรวมในการ
ทำงานมากขึน้ เพือ่ สรางพลังและความรวดเร็วในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตรของกระทรวงใหบรรลุเปาหมาย พรอมทัง้ พัฒนา
และนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชวยใน
การทำงาน เปนการลดภาระการทำงานของเจาหนาที่อีก
ทางหนึ่ง

นอกจากใหรับเอานโยบายของรองนายกฯ และ
ปลัดกระทรวงพาณิชยมาปฏิบัติอยางเครงครัดแลว อธิบดี
กรมพั ฒนาธุ ร กิ จการค า ขอให เจ าหน าที ่ ท ุ ก คนสานต อ
แนวทางการทำงานของอธิ บ ดี บ รรยงค ลิ ้ ม ประยู ร วงศ
ในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในการทำงาน และวินัย
ตอองคกร พรอมทัง้ ใหใฝหาความรูเ พือ่ นำมาพัฒนาตนและ
พัฒนางานใหมปี ระสิทธิภาพ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละแบงปน
ความรูซึ่งกันและกัน ทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในสำนัก
ระหวางสำนัก และระหวางหนวยงานทัง้ ในและนอกกระทรวง
โดยถือเอาประชาชนผูรับบริการเปนที่ตั้ง เสียสละทำงาน
เพือ่ ประเทศชาติใหคมุ คา เพราะรายไดของขาราชการมาจาก
เงินภาษีของประชาชน ไมละเลยนโยบายประหยัดพลังงาน
พรอมรับฟงทุกเสียงจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงาน
ของกรมฯ ทัง้ บุคคลภายนอกและเจาหนาทีท่ กุ ระดับ เพือ่ เปน
ทีป่ รึกษาและรวมกันแกไขปญหาใหการทำงานบรรลุเปาหมาย
ของกรมฯ และของกระทรวงพาณิชยตอไป
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กิจการค
า ชัน้ า6ชัเพืน้ อ่ 6เปเพืนอ่ การขอบคุ
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เปนางยิ
อย่งาวงยิ
่งวาในอนาคตข
าจะได
รับความ
รวมมืรอวมมื
เชนอนีเช้ตนลอดไป
นี้ตลอดไป
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โดยกำหนดให
มกี ารจดทะเบี
ยนพาณิ
ชย การออกเครื
อ่ งหมาย
DBDDBD
Registered
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ตนสายปลายทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย Department of Business Development Ministry of Commerce

Thailand Online Mega Sale 2013
มหกรรมลดราคาสินคาและบร�การทางออนไลนครั้งยิ�งใหญครั้งแรกของประเทศไทย
กระตุนการคาทางออนไลน ลดตนทุนธุรกิจ ลดคาใชจายผูบร�โภค
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จั บ มื อ สำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (องค ก ารมหาชน) (สพธอ.)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย และหนวยงานพันธมิตร
ที่เกี่ยวของ สนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ไทยที่จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกตองตามกฎหมาย รวมกันจัดงาน
“Thailand Online Mega Sale 2013” มหกรรมลดราคาสินคาและบริการทางออนไลนครัง้ ยิง่ ใหญครัง้ แรกของประเทศไทย
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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กระทรวงพาณิชย ไดใหความสำคัญตอการสงเสริม
พัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย จึงไดมอบนโยบาย
ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรงผลักดันใหธุรกิจไทยเพิ่ม
ชองทางการคาออนไลน และใหการสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ
e-Commerce ของไทย โดยรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร
ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและภาคธุรกิจดำเนินกิจกรรมเพือ่ สงเสริม
ธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสไทย โดยเฉพาะธุรกิจทีไ่ ดมกี าร
จดทะเบียนพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสถกู ตองตามกฎหมาย และไดรบั
เครือ่ งหมายรับรองความนาเชือ่ ถือจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดรวมกันจัดงาน “Thailand Online Mega Sale 2013”
มหกรรมลดราคาสินคาและบริการทางออนไลนครัง้ ยิง่ ใหญ
เปนเวลา 8 วัน โดยลดราคาสินคาและบริการตัง้ แต 20 - 80%
และนับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และหนวยงานตางๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) สมาคมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไทย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมทัง้ เจาของเว็บไซตตา งๆ กวา
500 เว็บไซต รวมมือกันจัดงานดังกลาว
การจัดงาน “Thailand Online Mega Sale 2013”
จั ด ขึ ้ น ภายใต ค อนเซ็ ป “กระตุ  น การค า ทางออนไลน
ลดตนทุนธุรกิจ ลดคาใชจา ยผูบ ริโภค” ซึง่ นอกจากจะเปน
การกระตุน และสงเสริมประชาชนใหเกิดการตืน่ ตัวและหันมา
ซือ้ สินคาและบริการทางออนไลนแลว ยังเปนการสนับสนุนธุรกิจ
ที่มีการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตาม
กฎหมาย (DBD Registered) และไดรบั เครือ่ งหมายรับรอง
ความนาเชือ่ ถือ (DBD Veriﬁed) ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ใหใชชองทางการคาออนไลนในการลดตนทุนของธุรกิจ
ขณะเดียวกันยังสามารถชวยลดคาใชจายของผูบริโภค
ไดอีกทางหนึ่งดวย โดยคาดวาหลังจบงานจะมีเงินสะพัด
กวา 500 ลานบาท

ทัง้ นี้ การจัดงานฯ ดังกลาว จะจัดขึน้ เปนประจำทุกป
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce
ของไทยในระยะยาว โดยผูป ระกอบการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
ที่เขารวมงานตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
• จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกตองตาม
กฎหมาย
• สินคาและบริการทีเ่ ขารวมงานตองไมละเมิดลิขสิทธิ์
หรือผิดกฎหมาย
• ตองมี URL เปนของตนเอง โดยไมใชการขายผาน
ทาง Social Media

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

ตนสายปลายทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย Department of Business Development Ministry of Commerce

ชี้ชองทางลดตนทุนให SMEs
กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกับกรมราชทัณฑ จัดทำโครงการลดตนทุนธุรกิจ SMEs โดยนำผูประกอบธุรกิจ และ
เจาของกิจการเขาเยี่ยมชมกิจการของกรมราชทัณฑ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2556 เพือ่ ศึกษาความสามารถทางวิชาชีพ และมองหาโอกาสในการพัฒนา
ฝมือแรงงานผูตองขัง กอนพิจารณาใชเปนแรงงานผลิตสินคาปอนธุรกิจ SMEs ชวยใหผูประกอบการสามารถลดตนทุน
คาจางแรงงาน และเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต อ งขังใหมงี านทำ และมีรายได ซึง่ โครงการดังกลาว เปนการสนับสนุน
การใชแรงงานผูตองขังที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตสินคาและบริการใหกับธุรกิจ SMEs ซึ่งจะชวยลดภาระตนทุนคาจางแรงงาน
ตอตนทุนปจจัยการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีก้ ารใชแรงงานผูต อ งขังทีม่ อี ยูท ว่ั ประเทศ จะชวยใหการบริหารจัดการการขนสง
สินคาที่ผลิตในพื้นที่หรือใกลเคียงแหลงผูบริโภคมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุนคาขนสงสินคา ประหยัดตนทุนของกิจการ
ไดดว ย นอกจากจะเปนการชวยเหลือผูป ระกอบธุรกิจ SMEs แลว ยังเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูต อ งขัง
ใหไดรบั โอกาสในการฝกฝนทักษะ วิชาชีพ เพิม่ ความรู ความชำนาญ มีงานทำ กอใหเกิดรายได สามารถยึดเปนอาชีพหลัก
ใชเลี้ยงตนเองและครอบครัวเมื่อพนโทษกลับคืนสูสังคมแลว
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ปจจุบันมีหนวยงานเอกชนเขามาวาจางแรงงาน
ผูตองขังจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 อยูเปน
ประจำ เนื่องจากเปนแหลงแรงงานฝมือดี มีความสามารถ
หลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ เย็บกระเปา เสือ้ ผา รองเทา รม
หัตถกรรม งานไม เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน และสินคา
อื่น ๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งการจางแรงงานผูตองขังเปนการ
ชวยลดปญหาภาวะความตึงเครียดภายในเรือนจำ ผูต อ งขัง
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และจะไดรับรางวัลปนผล
ไวใชระหวางตองโทษหรือเปนทุนประกอบอาชีพหลังจากที่
พนโทษแลว เปนการเตรียมความพรอมใหผูตองขังกอน
กลับคืนสูสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดปญหาและภาระ
ของสังคม ผูตองขังไมหวนกลับไปทำสิ่งผิดกฎหมายซ้ำอีก

ธุรกิจ SMEs ทัว่ ประเทศทีม่ คี วามสนใจใชแรงงาน
ผูตองขังที่มีคุณภาพ เพื่อชวยลดตนทุนของกิจการ สามารถ
ยืน่ แสดงความจำนงขอใชแรงงานไดทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการคา
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สวนกลางที่สนามบินน้ำ
หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 6 แหง (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ บางนา
และศูนยราชการฯ ถ.แจงวัฒนะ) สวนภูมภิ าค ณ สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจคาทุกจังหวัด และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา
สาขาหัวหิน เมืองพัทยา แมสอด และเกาะสมุย
สอบถามเพิ่มเติมไดที่สำนักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร.0 2547 5950, 0 2547 5953-55
หรือสายดวน 1570
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โชวหวย โชวสวย ทั่วไทย รวมใจชวยสังคม ครั้งที่ 2

หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดรวมมือกับสมาคมการคาสง-ปลีกไทย ดำเนินกิจกรรมสรางความเขมแข็ง
ใหแกธรุ กิจคาสงคาปลีกไทยดวยกิจกรรมสงเสริมการคาและการตลาด ภายใตชอ่ื งาน “โชวหวย โชวสวย ทัว่ ไทย รวมใจ
ชวยสังคม” ครัง้ ที่ 1 ไปแลวระหวางวันที่ 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 ปรากฏวามีรา นคาสง - 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
จัดกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง จึงรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จัดกิจกรรม “โชวหวย โชวสวย ทัว่ ไทย รวมใจชวยสังคม”
ครัง้ ที่ 2 ขึน้ ระหวางวันที่ 9 -30 กันยายน 2556 ณ รานคาสง 70 ราย
และรานคาปลีกเครือขายทีเ่ ขารวมโครงการกวา 12,000 แหง
ทั่วประเทศ เพื่อกระตุนการรับรูใหแกผูบริโภค และสราง
ความมัน่ ใจใหกบั บริษทั ผูผ ลิต ผูแ ทนจำหนายในการวางแผน
ใหการสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมการคาและการตลาด
อยางตอเนื่อง และเปนการตอกย้ำภาพลักษณของกิจกรรม
โดยเมือ่ วันจันทรท่ี 16 กันยายน 2556 นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย พรอมทีมงานไดลง
พืน้ ทีเ่ ยีย่ มรานบางบอน ซุปเปอรเซ็นเตอร กรุงเทพฯ ซึง่ เปน
รานคาปลีกตนแบบทีเ่ ขารวมโครงการฯ และไดรบั การพัฒนา
ปรับภาพลักษณจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว

การเสริมสรางความเขมแข็งใหรานคาสงคาปลีก
ไดดำเนินการควบคูกับกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ
โดยเสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจ การ
ปรับภาพลักษณรา นคา การสนับสนุนใหมบี ริการเสริมตางๆ
อยางครบวงจร เชน บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนทีม่ ตี น ทุนต่ำและเงือ่ นไข
พิเศษ เพื่อใหธุรกิจมีความเขมแข็ง แขงขันไดอยางยั่งยืน
พรอมรับมือการแขงขันในตลาด AEC ปจจุบันมีผูสมัคร
เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งธุรกิจคาสงคาปลีกไทย
จำนวน 5,597 ราย ซึ่งจะไดรับการสงเสริมพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตอไป
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อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตประชาคมอาเซียน
กระทรวงพาณิชยจดั งาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตประชาคมอาเซียน” เพือ่ สรางความตระหนัก รับรู เกีย่ วกับ
การจัดทำความตกลงทางการคา (FTA) และการรวมตัวไปสูก ารเปนประชาคมอาเซียน (AEC) ใหเขมขน เพือ่ ใหประเทศไทย
สามารถกาวทันกระแสการคาโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว ระหวางวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556 รวม 10 วัน
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในชวงเวลาไมถึง 2 ปขางหนา หรือในป พ.ศ.2558
ประเทศไทยจะเขาสูป ระชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ รัฐบาล
จึงไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย ในฐานะเปนหนวยงาน
กลางในการประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดงาน
“อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตประชาคมอาเซียน” ขึน้ ใน
รูปแบบการบูรณาการขอมูลและความรูจ ากหนวยงานตางๆ
โดยตระหนักถึงความจำเปนในการสรางความรู ความเขาใจ
และเตรียมความพรอมรับการแขงขันในการคาเสรีภายใต
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั ้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค ก รอิ ส ระ สถาบั น การศึ ก ษา
ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การจัดทำความตกลงการคาเสรี และการรวมตัวไปสูการ
เปนประชาคมอาเซียนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สามารถเขาถึง

ขอมูลการเปดการคาเสรีและการเขาสูประชาคมอาเซียน
และรู  จ ั ก ใช ป ระโยชน จ ากการเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย น
นอกเหนือจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณและ
ศักยภาพและความพรอมของประเทศไทยในการเปนประตู
สูอาเซียนใหแกนักลงทุนตางชาติ ทำใหเกิดความเชื่อมั่น
เกิดกลไกการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใหมีความเขาใจที่ถูกตอง และกระจาย
ไปยังกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
อยางทั่วถึง รวมถึงสรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาด
ของสินคาและธุรกิจบริการทัง้ ของไทยและของประเทศคูค า
โดยเฉพาะสินคา OTOP และ SMEs ใหเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย โดยภายในงาน ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
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การจัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับ AEC เปนการ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับเสาเศรษฐกิจ AEC การเตรียม
ความพรอมและการพัฒนาศักยภาพผูป ระกอบการโดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs ใหมคี วามพรอมสามารถแขงขันไดอยางเขมแข็ง
และยัง่ ยืน พรอมชีช้ อ งทางการปรับตัวเขากับกระแสอาเซียน
หลังป 2558
Asean Pavilion เปนการแนะนำประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกของอาเซียนมา
ออกรานนำเสนอสินคาเชิงธุรกิจทีโ่ ดดเดนของแตละประเทศ
เพื่อใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
Business Clinics เปนการใหคำปรึกษาโดยผู
เชี่ยวชาญพิเศษจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนกวา 40 หนวยงาน เกีย่ วกับการพัฒนาธุรกิจ
สูต ลาดอาเซียน เชน การวางแผนธุรกิจ การลงทุนทัง้ ในและ
ตางประเทศ คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ภาษีอากร และการจัดทำบัญชีในประชาเทศอาเซียน เพือ่ ให
เปนมาตรฐานเดียวกัน เปนทีน่ า เชือ่ ถือ สามารถใชประโยชน
ไดอยางแทจริง
การสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ จากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน มารวมแลกเปลี่ยนความรูในเรื่อง
การคาและการลงทุน เพือ่ เตรียมความพรอมใหแกผมู สี ว นได
สวนเสีย (Stakeholders) ในการกาวสูเ วทีการแขงขันการคา
เสรีภายใตกรอบประชาคมอาเซียน

การจำหนายสินคา OTOP สินคาศิลปหัตถกรรม
และสินคาธงฟาราคาประหยัด ซึ่งผูเขารวมงานมีโอกาส
ชมและเลือกซือ้ สินคาจากภูมปิ ญ
 ญาชาวบานของหลากหลาย
ทองถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ในราคาที่ยอมเยา
เวทีกจิ กรรมและความบันเทิง เปนการนำเสนอ
กิจกรรมความบันเทิงเชิงสาระอันจะชวยสงเสริมการ
เตรียมตัวสูป ระชาคมอาเซียน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน
การแสดงแฟชั่นโชวเสื้อผาจากแบรนดสงออกชั้นนำ
การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง และกิจกรรม
Mini Concert จากศิลปนดาราตลอดทั้งงาน
ในงานดังกลาว กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีสวน
ร ว มในการสั ม มนาและกิ จ กรรมพิ เ ศษ โดยจั ด เสวนา
“เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการสูอาเซียน” เพื่อสรางโอกาส
และความเขมแข็งใหแกผูประกอบธุรกิจ โดยเชิญผูทรง
คุณวุฒิ และผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการ
บริ ห ารกิ จ การมาร ว มถ า ยทอดความรู  แ ละแลกเปลี ่ ย น
ประสบการณ เชน คุณสมชาย บันลือเสนาะ ผูบริหารธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกส คุณวิชยั สุขในใบบุญ กรรมการสมาคม
ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
คุณสุภคั หมืน่ นิกร ผูบ ริหารธุรกิจแฟรนไชส และคุณจิรวัฒน
ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมธุรกิจเฟอรนิเจอรไม ณ หอง
ประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
โดยมีผูประกอบธุรกิจและผูสนใจเขารวมรับฟงการเสวนา
เปนจำนวนมากกวา 300 ราย
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ตนสายปลายทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย Department of Business Development Ministry of Commerce

พลิกโฉมระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการคามีภารกิจหลักในการใหบริการดานการจดทะเบียนธุรกิจ บริการขอมูลธุรกิจ สงเสริมพัฒนา
ธุรกิจ และสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยดานการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจถือเปนการเริ่มตนประกอบธุรกิจในรูปแบบ
นิติบุคคล ผูประกอบการตองดำเนินการจดทะเบียน ไมวาจะเปนหางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
ทัง้ นี้ นิตบิ คุ คลแตละรายตองมีชอ่ื นิตบิ คุ คล และชือ่ ดังกลาวจะตองไมซำ้ หรือคลายคลึงกับนิตบิ คุ คลอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนไวแลว
ซึ่งขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลถือเปนขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนธุรกิจ ผูประกอบการที่ประสงคจะจดทะเบียนนิติ
บุคคลเพื่อประกอบธุรกิจ ตองทำการยื่นจองชื่อกับกรมฯ และเมื่อไดรับอนุญาตใหใชชื่อดังกลาว จึงสามารถนำชื่อที่ไดรับ
อนุญาตนั้นไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลได
และจากสถิติการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ในรอบปทผ่ี า นมา พบวามีจำนวนธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนตัง้ ใหม
ถึง 63,000 ราย จำนวนชือ่ นิตบิ คุ คลทีย่ น่ื ขอตรวจสอบ ปละ
กวา 200,000 รายชื่อ (เฉลี่ยวันละ 900 รายชื่อ) และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง กรมฯ จึงไดพัฒนา
ระบบการจองชือ่ นิตบิ คุ คลทางอินเทอรเน็ต เพือ่ ใหการบริการ
จองชื่อสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง เปนการอำนวยความ
สะดวก ยกระดับมาตรฐานการใหบริการภาครัฐ และสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ

ขั้นตอนการจองชื่อ
นิติบุคคลแบบเดิม

การจองชื่อนิติบุคคลแบบเดิม ผูขอจดทะเบียน
ตองกรอกรายละเอียดใน “แบบจองชื่อนิติบุคคล” โดยระบุ
ชื่อที่ตองการจอง ไมเกินจำนวน 3 ชื่อ และยื่นแบบจองชื่อ
นิติบุคคลที่กรมฯ หรือทางระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหนาย
ทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 วัน จึงจะแจงผล
การจองชื่อกลับไปยังผูขอจดทะเบียน ทั้งนี้หากตรวจสอบ
แลวพบวาชือ่ ซ้ำหรือคลายคลึงกับนิตบิ คุ คลอืน่ ก็ตอ งทำการ
กรอกแบบจองชื่อและระบุชื่อที่ตองการเขามาใหม เพื่อให
นายทะเบียนตรวจสอบอีกครั้ง และจะตองรอกระบวนการ
ตรวจสอบของนายทะเบียนใหแลวเสร็จทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้

ยื่นจองชื่อนิติบุคคล
WALK IN

INTERNET

ชองทาง : DBD 78 แหง
ขั้นตอน : กรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล

ชองทาง : ผาน dbd.go.th
ขั้นตอน : เขาเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล

นายทะเบียน
• ตรวจชื่อซ้ำ/คลายนิติบุคคลอื่น โดยเร�ยกดูจากฐานขอมูลนิติบุคคลทั้งหมด 1 ลานชื่อ
• ตรวจวาชื่อขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุนสวนบร�ษัทกลางหร�อไม

ใช
ระยะเวลา
2 วัน

แจงผลการจองชื่อ
ผาน

ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล

ไมผาน
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การจองชื่อนิติบุคคลแบบใหม ดวยสถิติผูขอ
จองชือ่ นิตบิ คุ คลคาดวามีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกป และขัน้ ตอน
แบบเดิมนั้น ตองอาศัยความชำนาญในการตรวจสอบชื่อ
ของนายทะเบียนและยังเปนการพิจารณาโดยใชดุลยพินิจ
ของนายทะเบียนรวมดวย เนื่องจากภาษาไทยมีคำพองรูป
พองเสียงเปนจำนวนมาก อีกทั้งชื่อที่เปนคำมาจากภาษา
ตางประเทศ เมือ่ เขียนเปนภาษาไทยสามารถเขียนสะกดคำ
ไดหลากหลาย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว กรมฯ จึงพัฒนา
ระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตให
สามารถประมวลผลและแสดงขอมูลชื่อนิติบุคคลที่อยูใน
ฐานขอมูลชือ่ ของกรมฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ซึ่งผูขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ตองการไดดวย
ตนเองและทราบผลทันที โดยนายทะเบียนจะพิจารณา
อีกครั้งเฉพาะชื่อที่ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถตรวจสอบ
และประมวลผลได เชน

ขั้นตอนการจองชื่อ
นิติบุคคลแบบใหม

• ชื่อที่ใชคำที่ขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
• ชือ่ ทีใ่ ชภาษาตางประเทศ มีความหมายหรือเสียง
เรียกขานไมตรงกับชื่อภาษาไทย หรือ ใชคำหรือตัวอักษร
ไมถูกหลักภาษาไทย
การใหบริการแบบใหม ทำใหลดระยะเวลาในการ
ตรวจจองชื่อนิติบุคคลจาก 2 วัน เหลือเพียง 20 นาที และ
ไดปรับชองทางการจองชื่อใหจองชื่อผานระบบอินเทอรเน็ต
ชองทางเดียว ทำใหไมตอ งเดินทางไปติดตอทีห่ นวยงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนการประหยัดเวลา คาใชจาย
และรองรั บ การจดทะเบี ย นห า งหุ  น ส ว นบริ ษ ั ท ผ า นทาง
อินเทอรเน็ต (e-Registration) แบบครบวงจรในอนาคต
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ยื่นจองชื่อนิติบุคคล
INTERNET

ชองทาง : ผาน dbd.go.th
ขั้นตอน : เขาเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคลใหม

ผูประกอบการตรวจชื่อซ้ำ/คลายนิติบุคคลอื่นดวยตนเอง รูผลทันที
กรอกขอมูลสงจองชื่อ
นายทะเบียนตรวจชื่อเฉพาะที่ระบบไมสามารถตรวจได
ใช
ระยะเวลา
20 นาที

จากการทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการคาไดพฒ
ั นาระบบ
การจองชือ่ นิตบิ คุ คลทางอินเทอรเน็ต ดังรายละเอียดขางตน
ซึง่ สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะดาน
การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน สามารถลดขัน้ ตอนระยะ
เวลาการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ อำนวยความสะดวกและตอบ
สนองความตองการของประชาชน กรมฯ จึงไดรับการ

แจงผลการจองชื่อ

ไมผาน

ผาน

ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล

พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจำป 2556 จาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหได
รับรางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ปนเลิศ ระดับดีเดน ผลงาน
“การพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต”
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดพิธีมอบรับรางวัลในเดือน
ธันวาคม 2556
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ตนสายปลายทางธุ
ตนสายปลายทางธุ
รกิจ รกรมพั
กิจ ฒกรมพั
นาธุรฒกิจนาธุ
การค
รกิจา การค
กระทรวงพาณิ
า กระทรวงพาณิ
ชย Department
ชย Department
of Business
of Business
Development
Development
Ministry
Ministry
of Commerce
of Commerce

เตร�เตร�
ยมพร
ยมพร
อมบุ
อมบุ
คลากรรั
คลากรรั
บมืบอมือAEC
AEC
สำนักสำนั
งานกงาน
ก.พ.ก.พ.
กำหนดให
กำหนดให
สวนราชการมี
สวนราชการมี
หนาทีห่เนตรีาทีย่เมความพร
ตรียมความพร
อมใหอบมให
ุคลากรในสั
บุคลากรในสั
งกัด งกกัอดนประเทศไทยจะเข
กอนประเทศไทยจะเข
าสู าสู
ประชาคมเศรษฐกิ
ประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซีจอาเซี
ยนตามแนวทางที
ยนตามแนวทางที
ส่ ำนักส่ งาน
ำนักงาน
ก.พ.กำหนด
ก.พ.กำหนด
โดยคุโดยคุ
ณลักณษณะของบุ
ลักษณะของบุ
คลากรภาครั
คลากรภาครั
ฐทีพ่ ฐงึ ประสงค
ทีพ่ งึ ประสงค
สกู ารสกู าร
รวมตัรวมตั
วเปนวประชาคมเศรษฐกิ
เปนประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซีจอาเซี
ยน ไดยนแกไดความเป
แก ความเป
นมือนอาชี
มือพอาชี
(Professional)
พ (Professional)
ความเป
ความเป
นนานาชาติ
นนานาชาติ
(International)
(International)
และเป
และเป
นผูส นันบผูสนุ
ส นันบสนุ(Facilitator)
น (Facilitator)
สวนความรู
สวนความรู
ท บ่ี คุ ลากรภาครั
ท บ่ี คุ ลากรภาครั
ฐตองมี
ฐตอคืงมี
อ ความรู
คือ ความรู
เ รือ่ งอาเซี
เ รือ่ งอาเซี
ยน ความรู
ยน ความรู
เ ฉพาะเรื
เ ฉพาะเรื
อ่ งตามภารกิ
อ่ งตามภารกิ
จ จ
ของหน
ของหน
วยงานและนโยบายต
วยงานและนโยบายต
างประเทศที
างประเทศที
่เกี่ยวข่เกีอ่ยงวขโดยเฉพาะความรู
อง โดยเฉพาะความรู
เรื่องประเทศสมาชิ
เรื่องประเทศสมาชิ
กอาเซีกอาเซี
ยน ซึย่งนการดำเนิ
ซึ่งการดำเนิ
นการของ
นการของ
สำนักสำนั
งานกงาน
ก.พ.ขก.พ.ข
างตนางต
มีคนวามสอดคล
มีความสอดคล
องกับอยุงกัทบธศาสตร
ยุทธศาสตร
ของประเทศป
ของประเทศป
2556-2561
2556-2561
ในประเด็
ในประเด็
นยุทนธศาสตร
ยุทธศาสตร
ที่ 4 คืทอี่ 4การ
คือ การ
สรางสมดุ
สรางสมดุ
ลและปรั
ลและปรั
บระบบบริ
บระบบบริ
หารจัหดารจั
การภายในภาครั
ดการภายในภาครั
ฐ ฐ
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กรมพักรมพั
ฒนาธุ
ฒรนาธุ
กิจการค
รกิจการค
า มีบาุคมีลากรกว
บุคลากรกว
า 1,200
า 1,200
คน คนดานอืด่นานอื
ๆ โดยกรมพั
่นๆ โดยกรมพั
ฒนาธุ
ฒรนาธุ
กิจการค
รกิจการค
าไดดาำเนิ
ไดดนำเนิ
การพั
นการพั
ฒนาฒนา
ปฏิบปฏิ
ัติงานอยู
บัติงานอยู
ในสวในกลางและส
นสวนกลางและส
วนภูมวนภู
ิภาคมิภทุาค
กจัทุงหวั
กจัดงทัหวั่วดทับุ่วคลากรตามแผนพั
บุคลากรตามแผนพั
ฒนาบุ
ฒคนาบุ
ลากรมาอย
คลากรมาอย
างตอาเนืงตอ่ องเนืและเพื
อ่ ง และเพื
อ่ อ่
ประเทศ
ประเทศ
มีหนามีทีหแ่ นละความรั
าทีแ่ ละความรั
บผิดชอบแตกต
บผิดชอบแตกต
างกันาตามภารกิ
งกันตามภารกิ
จ เป
จ นการเตรี
เปนการเตรี
ยมความพร
ยมความพร
อมใหอแมให
กบคุ แลากรในการเข
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สรางองคความรูใหธุรกิจรากหญา พรอมรับ AEC
ผูป ระกอบธุรกิจระดับรากหญาถือเปนฐานการผลิตและเปนกลไกสำคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศ
ทัว่ โลกและสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค AEC โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเชนประเทศไทย ทีม่ จี ำนวนผูป ระกอบ
ธุรกิจระดับรากหญาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ ยังกระจายตัวไปในหลายสาขา เนือ่ งจากเปนธุรกิจทีใ่ ชเงินทุนไมสงู มากนัก
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 ซึง่ สวนใหญ
ประสบปญหาขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานดาน
การตลาด ยังขาดทักษะความชำนาญในการพัฒนาสินคา
และผลิตภัณฑ ทำใหไมสามารถนำสินคาหรือผลิตภัณฑ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะออกสูตลาดได
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า และสถาบั น พั ฒ นา
มันสำปะหลังแหงประเทศไทย นำโดยทานจเร จุฑารัตนกุล
เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจรากหญา จึงจัดโครงการพัฒนา
ผูประกอบธุรกิจระดับรากหญาใหมีโอกาสทางธุรกิจเปน
Micro Business ในอนาคต และพัฒนาใหมีองคความรู
พรอมรับมือ AEC ขึน้ เมือ่ วันเสารท่ี 7 กันยายน 2556 ณ สถาบัน
พัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยเชิญผูท รงคุณวุฒแิ ละผูเ ชีย่ วชาญดานตางๆ มาใหความรู
ถายทอดประสบการณชีวิต เพื่อจุดประกายความคิด สราง
แรงบันดาลใจการทำธุรกิจ ตลอดจนใหความรูด า นการตลาด
การพัฒนาสินคา และผลิตภัณฑ ใหแกผูประกอบธุรกิจ
ระดับรากหญา ดังนี้

1. นายฉออน เผนโคกสูง ปราชญชาวบาน ตำบลหนอง
ไขนำ้ อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา “กบคอนโด” จากหนุม
ชางเชือ่ มหันมายึดอาชีพเสริมเลีย้ งกบคอนโด ไดเลาประสบการณ
ที่ไดมีการคิดคนวิธีการเลี้ยงกบมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 และ
ไดพัฒนาวิธีการเลี้ยงจนลงตัวเปนกบคอนโด โดยการนำ
เอายางรถยนตมาซอนกันหลายชั้นเปรียบเสมือนการสราง
คอนโดใหกบไดอยูอาศัย เปนการเลี้ยงกบแบบภูมิปญญา
ชาวบาน ผลปรากฏวาประหยัดตนทุนในการผลิต สามารถ
เลีย้ งไดในพืน้ ทีจ่ ำกัดและยังปองกันศัตรูของกบได เมือ่ เทียบ
กับการเลีย้ งกบแบบอืน่ ๆ นอกจากนัน้ ยังพบวาการเลีย้ งกบ
แบบคอนโดจะไดกบที่แข็งแรงกวาการเลี้ยงในบอซีเมนต
อีกทั้งกบยังเติบโตไดเร็วสามารถจับขายไดเร็วกวาปกติ
สามารถสรางรายไดใหกบั ครอบครัวปละกวา 400,000 บาท
โดยปจจุบนั ไดเปนแบบอยางใหแกเกษตรกรในการเลีย้ งกบ
คอนโด ยึดถือคติ “เรียนรูจากสิ่งที่ผิด ปรับแกไขจน
ถูกตอง” เปนแนวทาง
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2. นายจันทรที ประทุมภา เกษตรกรบานโนนรัง
ตำบลตลาดไทร อำเภอชุ ม พวง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
“ปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ไดใหแนวคิดจากที่
เคยประสบภาวะวิกฤต ชีวิตมีหนี้สินจำนวนมาก ตองขาย
ทรัพยสินที่มีและนำที่ดินไปจำนอง กระทั่งตองไปทำงาน
รับจางที่ประเทศมาเลเซีย แตดวยความวิริยะอุตสาหะ
ทำงานหนักและอดออม ภายในระยะเวลา 1 ป จึงเหลือเงิน
กลับมาจนสามารถใชหนี้และไถถอนที่ดินคืนมาได และเริ่ม
ตนวิถีเกษตรผสมผสานตั้งแตป 2534 ดวยทุนที่มีเหลืออยู
กับตัว คือ สองมือและอุปกรณขา งกาย ไดแก จอบและบุง กี๋
ขุดสระน้ำดวยแรงงานทีม่ ใี นครัวเรือน จำนวน 4 คน ใชเวลา
3 เดือน จึงเริม่ เก็บกักน้ำได ดำรงตนอยางสมถะ สรางอาหาร
ไวกนิ เองในครอบครัว และใชแรงงานภายในครอบครัว 6 คน
ไมมกี ารจางแรงงานภายนอก จนไดรบั รางวัลปราชญเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเปนแบบอยางใหกบั ผูอ น่ื ได
นอกจากนี้ยังใหความรูเกี่ยวกับการศึกษาตลาดกอนการ
ผลิตสินคาและการดำเนินชีวิตบนหลักปรัชญา “วิ่งตาม
เงินเดินเขากองไฟ วิ่งตามธรรมะเย็นฉ่ำชื่นใจ”

3. นางรัตตินันท สวัสดิวรนันท นักธุรกิจ อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี “รองเทาบูทผา หรือ รองเทา
นินจาพื้นยาง ใชสำหรับการเกษตร ตรา cs-shoes” ไดจุด
ประกายความคิดวาผูห ญิงคนหนึง่ ทีไ่ มมคี วามรูท างดานธุรกิจ
มีแตเพียงใจรักและมองเห็นโอกาสวารองเทาเกษตรซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นของคนในทองถิ่นชาวดำเนินสะดวก
สามารถเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัวได จึง
ตัดสินใจผลิตรองเทาออกจำหนาย เริ่มตนจากหองดานขาง
ของรานคาทีบ่ า นเปนทีต่ ง้ั โตะตัดและวางจักรเย็บ 2 ตัว โดย
เรียนรูลองผิดลองถูกเรื่อยมา จนปจจุบันมีโรงงานผลิต
ขนาดใหญมอี ปุ กรณทนั สมัย รองรับความตองการของตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งพลิกผันเปนธุรกิจใหม
ที่สรางรายไดหลักใหกับครอบครัว ดวยคติ “จากสิ่งที่ไมรู
หากหมั่นศึกษาเรียนรู ใสใจคนควา ก็จะรูและสำเร็จ
ไดในที่สุด”

4. นายวินยั 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 หนุม วิศวกรผูพ ลิกผันชีวติ
เปนนักธุรกิจเต็มตัวดวยการปลูกปาไผในจังหวัดเพชรบูรณ
“สวนไผเศรษฐกิจรองรับ AEC” ไดเลาถึงการประกอบ
อาชีพพอคาขายกระทอนในตลาดไทย และถูกพอคาคนกลาง
เอาเปรียบจนตองเลิกอาชีพพอคา และผันตนเองไปรับจาง
ทำงานในตางประเทศจนอิ่มตัว จึงกลับมาพลิกฟนปาไผ
บานเกิดซึ่งเปนสมบัติของครอบครัว เนื่องจากไผเปนพืช
เศรษฐกิจทีม่ คี วามสำคัญ สามารถปองกันการพังทลายของ
ดินตามริมฝง ชวยเปนแนวปองกันลมพายุ ชะลอความเร็ว
ของกระแสน้ำปาเมื่อฤดูน้ำหลาก ปองกันภาวะน้ำทวม
ฉับพลัน ใหความรมรื่นชุมชื้นแกสภาพแวดลอม สรางที่อยู
อาศัยแบบพึ่งพากันของ คน สัตว พืช หนอไผใชเปนอาหาร
ตนไผใชแปรรูปเปนสินคาและผลิตภัณฑออกจำหนาย เชน
เฟอรนเิ จอรตกแตงบาน ซึง่ การปลูกปาไผสามารถเปนธุรกิจ
ที่สรางรายไดหลักใหกับครอบครัว “จากจุดเล็กๆ ของ
แนวความคิดสามารถสรางสิง่ ดี ๆ ทีย่ ง่ิ ใหญใหกบั สังคมได ”

6. นางสาวศั น สนี ย  ลิ ้ ม พงษ อดี ต อาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปจจุบนั เปนผูจ ดั การปม เชลล
สาขาประตูนำ้ พระอินทร เปนผูถ า ยทอดความรูเ กีย่ วประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเบื้องตน และถายทอดความรูทางดาน
วิชาการในการทำธุรกิจแกกลุม ผูป ระกอบธุรกิจระดับรากหญา
“ความรูม ไิ ดมอี ยูเ พียงแคในตำรา หากทุกคนยอมเปดใจ
จะสามารถรับรูแ ละเขาถึงสรางสิง่ ตางๆ รอบตัวไดอยาง
งายดาย”

ผลจากการดำเนินโครงการสรางองคความรูแกผู
ประกอบธุรกิจรากหญาเพื่อกาวนำ AEC ณ ตำบลหวยบง
มีผสู นใจเขารวมการสัมมนาจาก 25 หมูบ า น จำนวน 151 ราย
โดยผูประกอบธุรกิจระดับรากหญามีความพึงพอใจรอยละ
86.34 และจะนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนรอยละ 88
การสัมมนาในครั้งนี้เปนการเสริมสรางแนวคิดและแรง
บันดาลใจในการประกอบธุรกิจ และชีใ้ หเห็นโอกาสทางการ
ตลาดและลูทางการทำธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ผูเขารับ
การสัมมนาตองการใหมีการจัดสัมมนาอยางตอเนื่อง และ
ขอใหเพิ่มการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการตนแบบ
เพื่อจะไดเห็น และเรียนรูประสบการณจริง ซึ่งการพัฒนา
ผูประกอบธุรกิจระดับรากหญาใหมีความแข็งแกรง ถือเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป
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ภาพกิจกรรม
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
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นางศรีรัตน รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย
พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย เขาสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกระทรวงพาณิชย ในโอกาสเขารับ
ตำแหนงใหม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556

นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ ที่ปรึกษาการพาณิชย
เขารับมอบงานจากนายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในโอกาสเขารับตำแหนงอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ลำดับที่ 25 ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันจันทรที่ 30 กันยายน 2556

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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