รางวัลบริการที่เป็นเลิศ
¨าก ก.¾.ร.

ปที่ 5 ฉบับที่ 28
กันยายน - ตุลาคม 2557

วารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพา³ิชย์

µŒนÊาย
ปลายทาง¸Øรกิ¨

คานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่ถูกตอง
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชน
ของตนเอง
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ประวัตริ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพา³ิชย์
(พลเอก ©ัตรชัย สาริกลั ยะ)
ชื่อ-สกุล :

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
(นามสกุล อ่านว่า สา-ริ-กัน-ยะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 สิงหาคม 2498

การศึกษา

• ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
• ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
• ปริญญาบัตร : วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50

ประวัติรับราชการ
•
•
•
•
•

เจ้ากรมการเงินทหารบก
รองปลัดบัญชีทหารบก
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง
รองเสนาธิการทหารบก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ต�าแหน่งอื่น

• กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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ประวัตริ ฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพา³ิชย์
(นางอภิรดี ตันตราภร³์)
ชื่อ-สกุล
: นางอภิรดี ตันตราภรณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 สิงหาคม 2492
การศึกษา

• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master Degree in International Trade,
Syracuse University, U.S.A.

การท�างาน

• เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
• อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
• อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ประธานบริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะกรรมการ / ผู้แทนในการประชุม

• ประธานคณะกรรมการเกษตร องค์การการค้าโลก
• เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
• หัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ

06
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

รางวัลบริการทีเ่ ป็นเลิศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับ “รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)” และ
“รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA)”
ประจ�ำปี 2557 จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
งานให้ บ ริ ก ารมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในทุ ก ปี ส� ำ นั ก งาน
ก.พ.ร.ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
(Thailand Public Service Awards)” เพื่อมอบให้แก่
หน่วยงานราชการที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการให้เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง และ “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)” เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มี
ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งในปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถคว้า
ได้ทั้ง 2 รางวัล คือ
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1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public
Service Awards) ประเภท การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
โดยผลงานที่ได้รับรางวัล คือ การพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ธุรกิจ (Business Data Warehouse) เพื่อให้บริการออนไลน์
ข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)
ผู ้ รั บ บริ ก ารสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลการลงทุน
ของคนต่ า งชาติ การค้ น หาคู ่ ค ้ า และโอกาสทางธุ ร กิ จ
การจัดอันดับธุรกิจ (Ranking) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
ทีเ่ หมาะสม ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย และขยายการลงทุน

2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ในหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งมีความโดดเด่นในการให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และความต้องการที่
หลากหลาย รวมถึงมีการสร้างความผูกพัน ความสัมพันธ์อันดี
และการวั ด ความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำมาปรับปรุงบริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับรางวัลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับในปีนี้ ถือ
เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จของบุคลากรทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนางาน
บริการให้มีประสิทธิภาพ และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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นโยบายการด�ำเนินงานปี 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มอบนโยบายการด�ำเนินงานปี 2558 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
1.ด้านบริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ

1.1 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจน รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้หลักการเป็นผู้ให้บริการ
ที่ดี พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงการ
ให้บริการ หรือข้อมูลธุรกิจให้มีความทันสมัย มีมาตรการ
ควบคุมที่ดี เหมาะสม ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
1.2 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติ
งานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างเสมอภาค มีคณ
ุ ภาพ รวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตอบสนองได้ทุกเรื่องของ
ประชาชนทั่วประเทศ ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี
การรับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศจึงขอให้พิจารณา
แนวทางในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล หรื อ การท� ำ งานที่ ป ฏิ บั ติ
อยู่แล้ว เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรม

2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

2.1 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ต้องมีแผนการพัฒนา
และยุ ท ธศาสตร์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นโดยแบ่ ง กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย
การพัฒนาเป็นคลัสเตอร์ ก�ำหนดเป้าหมายและระยะเวลา
แล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจน

2.2 การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผู ้ ป ระกอบการ SMEs ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง แข่ ง ขั น ได้
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
แบ่งผู้ประกอบการเป็นคลัสเตอร์ตามความเหมาะสม  
จัดท�ำโครงการน�ำร่องเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการต้นแบบให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ หารื อ การด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ ผู ้ แ ทนจาก
สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยก�ำหนดเป้าหมายระยะสั้นภายใน 2 – 3 เดือน เพื่อให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ทันที
2.3 Biz Club เป็นแนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่
ดีมาก ขอให้ก�ำหนดเป้าหมายที่จะด�ำเนินการในปี 2558
ให้ชัดเจน และโดยเร็ว
2.4 การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ ต้องมีความ
เข้ า ใจสถานการณ์ ท างการค้ า โลกเพื่ อ คั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า ที่ มี
ศักยภาพ และมีการกระจายความเสี่ยงไปสู่ตลาดการค้าใหม่
โดยให้ก�ำหนดเป้าหมายและจัดกลุ่มธุรกิจให้ชัดเจน
2.5 การขับเคลื่อนการส่งออกและการพัฒนาการค้า
ชายแดน ถือเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล ซึ่งควรสร้างกลไก
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ในการท�ำงานระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยรัฐบาลเร่ง
ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก, อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, อ�ำเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด, อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ซึ่งควรมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิด Impact ในการท�ำงาน
2.6 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่อง
ทีด่ แี ละต้องด�ำเนินการให้มคี วามชัดเจน และควรมีการบูรณาการ
การท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และ
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เข้มแข็ง
2.7 ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น ต้ น ทุ น ของการประกอบ
ธุรกิจที่มีความส�ำคัญมาก ควรมีการท�ำแผนร่วมกันกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�ำเป็นแผนระยะยาว ซึ่งจะสอดคล้อง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 กลุ ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ว างรากฐาน
เศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคตการพัฒนาผู้ประกอบ
การไทยให้มีแบรนด์เป็นของตนเอง และน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
จริง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่มีขีดความ
สามารถและผลิ ต สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ แต่ ยั ง ต้ อ งอาศั ย
แบรนด์ผู้อื่น

มาตรฐานของสินค้าและบริการ ควรก�ำหนดเป้าหมายให้
ชัดเจนว่าจะสร้างธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบการได้อย่างไร
3.2 การสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ ควรพิจารณาความ
พร้อมของบุคลากรด้านบัญชี ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน
การด�ำเนินงาน โดยอาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
ก�ำหนดบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้สนับสนุน
3.3 การปรับปรุงกฎหมายเป็นเรื่องส�ำคัญ สอดคล้อง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 กลุ ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ว างรากฐาน
เศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต โดยต้องพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น สมั ย และควรก� ำ หนดแผนงานให้
ชัดเจน

4.เรื่องอื่นๆ

4.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องเป็นหน่วยงานเชิงรุก
ข้าราชการทุกคนต้องให้บริการที่ดี บริการอย่างเต็มหัวใจ
เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และมีการเชื่อมโยงการท�ำงาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคอย่ า งมี
3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3.1 การสร้างธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในทันที
4.2 การเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้
ต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การเสียภาษี การ
ท� ำ ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บและกฎกติ ก า และการรั ก ษา พิจารณาอย่างรอบคอบ
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HAND IN HAND...ปฏิรูปการต่อสู้
เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน
“ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจากนี้ไป จะให้ความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ใน
สังคมของเรามาตลอด นับวันจะรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายทางการเมือง
ความแตกแยกของคนในชาติ ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ประเทศ
ต้องสูญเสียในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความเชื่อ
มัน่ จากสายตาของชาวต่างชาติ และองค์กรต่างชาติตา่ งๆ ท�ำให้
ปิดกั้นโอกาสการลงทุนใหม่ๆ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
ขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ ตลอดจน
ท�ำให้ทรัพยากรของประเทศสูญเปล่า หรือไปตกกับกลุม่ บุคคล
คนใดบุคคลหนึง่ ทัง้ ๆ ทีท่ รัพยากรนัน้ ควรจะเป็นส่วนรวมของ
คนไทยทั้งชาติ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นประเด็นแรก
ของการปฏิรปู ประเทศไทย ทีจ่ ะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ให้เป็นผลรูปธรรม หากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การพัฒนาประเทศ ต่อความเป็นอยู่ของสังคม อีกทั้งเป็นการ
สร้างค่านิยมที่ผิดๆ ให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของ
ชาติ ล�ำพังรัฐบาลอย่างเดียวนั้นคงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และประชาชนทั่วไป การท�ำหน้าที่ต้านคอร์รัปชั่น
ไม่ใช่ทใี่ ครจะเลือกท�ำ แต่ถอื เป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งท�ำเพือ่ ให้สงิ่ ทีไ่ ม่ดี
พ้นไปจากบ้านเมืองไทย วันนีเ้ ราต้องสร้างระบบให้เข็มแข็งเพือ่
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ได้โดยเร็ว ระบบราชการ ข้าราชการ
ทุกคนจะต้องน�ำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น�ำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เป็นรากฐานทีด่ ตี อ่
การท�ำงานทุกระดับ ขั้นตอนการด�ำเนินการทุกขั้นตอนต้องมี
ความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”

ค� ำ กล่ า วของ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ HAND IN HAND...
ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557

ในโอกาสเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ น�ำโดยนางสาว
ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้น�ำคณะ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ จ ากทุ ก หน่ ว ยงาน
ในสังกัด เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับนายกรัฐมนตรีดว้ ย
เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในการปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของ
ประเทศอย่างจริงจัง ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมและ
เศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

11

12
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

สมาคมการค้าดีเด่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น
ประจ�ำปี 2557” เพือ่ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจไทย
และยกย่องเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่ได้ด�ำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ สมาชิก
ของสมาคม สังคม และประเทศชาติส่วนรวม
การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�ำปี 2557
รางวัลส�ำหรับผู้บริหารสมาคมการค้า ประกอบด้วย
ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายก
รางวัลผูบ้ ริหารสมาคมการค้าดีเด่น ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
รัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการ สมาคมการค้าทีม่ ที มี่ คี วามมุง่ มัน่ ทุม่ เท และเสียสละท�ำงานให้
ประกวด เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม แก่สมาคม เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
รางวัลผูบ้ ริหารสมาคมการค้ารุน่ ใหม่ ทีเ่ ข้ามามีสว่ น
ตามหลัก Balanced Score Card 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ร่วมและผลักดันการด�ำเนินงานของสมาคมการค้าอย่างแข็งขัน
ผลส�ำเร็จตามพันธกิจ มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหาร (ปี 2557 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)
จัดการ มิตทิ ี่ 3 คุณภาพการให้บริการ มิตทิ ี่ 4 การพัฒนาองค์กร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วย
ซึง่ แบ่งกลุม่ การประกวดตามระยะเวลาการจัดตัง้ สมาคมการค้า งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสิน
3 กลุ่ม คือ
รางวัล ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนจากกรมพัฒนาธุรกิจ
1. กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 1-5 ปี
การค้า ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้า
2. กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า 5 -15 ปี
ระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภา
3. กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า 15 ปีขึ้นไป
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผลการประกวดมีสมาคม
รางวัลเชิดชูเกียรติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การค้าได้รับรางวัลทั้ง 3 กลุ่มจาก 16 สมาคม รวม 17 รางวัล
รางวัลส�ำหรับสมาคมการค้า ประกอบด้วย
และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 3 รางวัล ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 : สมาคมการค้าทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ตัง้ แต่ 1-5 ปี
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม เป็นรางวัลสูงสุด
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยีย่ ม ได้แก่ สมาคมส่งเสริม
ส�ำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน รางวัล
สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ ส�ำหรับสมาคมการค้าทีม่ คี วามโดด การค้าอาเซียน
เด่นในแต่ละด้าน
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รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ มิติที่ 1 ผลส�ำเร็จ
ตามพันธกิจ (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล) มิติที่ 2 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ได้แก่ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน มิตทิ ี่ 3 คุณภาพ
การให้บริการ (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล) มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร
ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย
รางวัลผูบ้ ริหารสมาคมการค้าดีเด่น ได้แก่ นายสิทธิพร
สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
กลุม่ ที่ 2 : สมาคมการค้าทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ เกินกว่า
5 - 15 ปี
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยีย่ ม ได้แก่ สมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ มิติที่ 1 ผลส�ำเร็จ
ตามพันธกิจ ได้แก่ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มิติที่ 2 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ได้แก่ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย มิตทิ ี่ 3
คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและ
ห้องเย็น มิตทิ ี่ 4 การพัฒนาองค์กร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

รางวัลผูบ้ ริหารสมาคมการค้าดีเด่น ได้แก่ นายวิสาร
ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
กลุม่ ที่ 3 : สมาคมการค้าทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ เกินกว่า
15 ปีขึ้นไป
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยีย่ ม ได้แก่ สมาคมแป้งมัน
ส�ำปะหลังไทย
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ มิติที่ 1 ผลส�ำเร็จ
ตามพันธกิจ ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมอาคารชุด
ไทย และสมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย มิติที่ 2
ความสามารถในการบริหารจัดการ ได้แก่ สมาคมการขายตรง
ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร มิติที่ 3 คุณภาพการให้
บริการ ได้แก่ สมาคมธุรกิจไม้ มิตทิ ี่ 4 การพัฒนาองค์กร ได้แก่
สมาคมประกันชีวิตไทย
รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ได้แก่ คุณหญิง
ณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิต
น�้ำตาลและชีวพลังงานไทย
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ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดโครงการ “ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2556” เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตามกฎหมาย บนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์ โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ และส่งเสริมธุรกิจทีม่ ธี รรมาภิบาลให้ได้รบั การยกย่องเป็นต้นแบบให้กบั ธุรกิจ อีกทัง้ การได้รบั รางวัลจะเป็นการ
สร้างความน่าเชือ่ ถือ และได้รบั ความไว้วางใจให้กบั ภาคธุรกิจ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอืน่ ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ได้ดำ� เนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน โดยในปี 2556 นี้     
ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ธุ ร กิ จ ประเภทห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด เข้ า ร่ ว ม
โครงการและขยายการด�ำเนินโครงการไปสู่ระดับจังหวัดมาก
ขึน้ ซึง่ ธุรกิจทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้น คือ
เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด/บริษัทจ�ำกัด ที่ด�ำเนินกิจการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ ต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าต่อเนือ่ งทุกปี เกณฑ์ทใี่ ช้ประเมินธุรกิจทีม่ ธี รรมาภิบาล 6
หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประกอบธุรกิจ เช่น ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติ
กองทุนประกันสังคม และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน
หลักคุณธรรม ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต       
หลักความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน เปิด
เผยและสามารถตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม ต้องเปิด
โอกาสให้ลกู ค้า ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น หลักความรับผิดชอบ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หลักความคุ้มค่า ต้องมีการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
ขั้นตอนการพิจารณา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครประเมินตนเองจากใบสมัคร ขั้นตอนที่ 2 คณะท�ำงาน
ตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น (ประกอบด้วย
หอการค้าจังหวัด ส�ำนักสรรพากรพืน้ ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
พิจารณาและตัดสินธุรกิจที่มีคะแนนรวมสูงสุดของจังหวัด
ให้ได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น  จังหวัด
ละ 2 รางวัล ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด 1 รางวัล และ
บริษัทจ�ำกัด 1 รางวัล ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2556 (ประกอบด้วย
ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ส�ำนักงาน
ประกันสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ) พิจารณาและตัดสินผู้ได้รับ
รางวั ล ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ เพื่ อ รั บ โล่
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เกียรติคุณประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย    
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด 4 รางวัล และ บริษัทจ�ำกัด 4 รางวัล โดย
แบ่งรางวัลตามประเภทของทุนจดทะเบียน มีธรุ กิจสนใจสมัคร
เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 302 ราย จากทั่วประเทศ แบ่งเป็น
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด จ�ำนวน 119 ราย บริษทั จ�ำกัด จ�ำนวน 183 ราย
ผลการพิจารณาตัดสิน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
ระดั บ จั ง หวั ด มี ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 118 ราย จาก
67 จังหวัด ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด จ�ำนวน 42 ราย
และบริษัทจ�ำกัด จ�ำนวน 76 ราย
ระดับประเทศ มีธรุ กิจทีไ่ ด้รบั โล่เกียรติคณ
ุ ธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 8 รางวัล แบ่งตามประเภท
ของทุนจดทะเบียน ดังนี้
ประเภท 1 ทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท
1) ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก�ำแพงเพชร อินดัสเตรียล
เซอร์วิส จังหวัดก�ำแพงเพชร
2) บริษทั พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จ�ำกัด จังหวัดพะเยา
ประเภท 2 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง
5 ล้านบาท
1) ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
2) บริษัท ฮอนด้าอ�ำนวยชัย จ�ำกัด จังหวัดชัยนาท
ประเภท 3 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง
10 ล้านบาท
1) ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผูจ้ ำ� หน่ายโตโยต้า
สรุปผลการด�ำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ
จังหวัดเพชรบุรี
ดีเด่น ตั้งแต่ ปี 2554 – ปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
2) บริษทั จ�ำกัด สยามยนต์เทรกเตอร์ จ�ำกัด จังหวัดลพบุรี
ธุรกิจดีเด่นจากทั่วประเทศ ดังนี้
ประเภท 4 ทุนจดทะเบียน ตัง้ แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ ไป
1) ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ชัยรุง่ เรืองยนต์ 333 จังหวัดศรีสะเกษ
มีผไู้ ด้รบั รางวัลทัง้ สิน้
จังหวัด
ปี
2) บริษทั ศรีพงษ์กรุป๊ มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด บริษทั จ�ำกัด
จำ�นวน (ราย)

2554
โดยได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันที      ่
2555
8 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี
2556
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวมทัง้ สิน้
เป็นประธาน

9
112
118
239

(ราย)
42
42

(ราย)
9
112
76
197

6
59
67
73
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e-Commerce Day 2014

Business trends and Global Trust Innovation for e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน e-Commerce Day 2014 เพื่อแสดงศักยภาพธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
e-Commerce ของไทยให้มีความเข้มแข็งภายใต้แนวคิด Business trends and Global Trust Innovation for
e-Commerce สะท้อนถึงแนวโน้มการค้าโลกในอนาคตที่จะพึ่งพิงช่องทางออนไลน์ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ใช้ช่องทางออนไลน์ขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการ เป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจไทยในภาพรวม
ให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขันเทียบเคียงระดับสากล
งาน e-Commerce Day 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ Trust Innovation for e-Commerce” โดย DR.AMIRUDIN
25-26 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ABDUL WAHAB ประธาน WTA
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ บริเวณลานอเนกประสงค์
*ธุรกิจออนไลน์ อนาคตคุณ อนาคตประเทศไทย โดย
ชัน้ 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รบั เกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนา คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
ธุรกิจการค้า (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์) เป็นประธาน อิเล็กทรอนิกส์ไทย
เปิดงานฯ และ DR. AMIRUDIN ABDUL WAHAB ประธาน
* อนาคตธุรกิจออนไลน์ สร้างได้ด้วยตัวคุณ Anyองค์กรความร่วมมือด้านการสร้างความน่าเชื่อถือในการท�ำ where/AnyTime โดย คุณสรรเสริญ สมัยสุต หัวหน้าคณะผู้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์โลก หรือ World Trustmark Alliance บริหารด้านการพาณิชย์ บริษทั ทรู ดิจติ อล คอนเท้นท์แอนด์
มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
(WTA)  เข้าร่วมในพิธีฯ
* Power of Branding แบรนด์นั้น...ส�ำคัญไฉน โดย
ในโอกาสเดียวกันนี้ WTA ได้เลือกประเทศไทยเป็น
สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ The WTA Task Force ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Brand
* การบริ ห ารธุ ร กิ จ ออนไลน์ อ ย่ า งมื อ อาชี พ โดย
Meeting 2014 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ WTA
เลือกเป็นสถานทีจ่ ดั การประชุมฯ โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม คุณณัฐเศษ ศิรนิ นั ท์ธนานนท์ เจ้าของธุรกิจ BentoWeb.com
* Export e-Commerce for Thai SMEs โดย
การประชุมฯ ได้แก่ ญีป่ นุ่ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
กิจกรรมภายในงาน e-Commerce Day 2014 คุณเอกชัย รุกขจันทรกุล Head of Southeast Asia Cross
Border Trade eBay Marketing Thailand
ประกอบด้วย
* การตลาดผ่านมือถือ Digital Catalog ลดต้นทุน+
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนา
เพิ่มยอดขาย ง่ายนิดเดียว โดยคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ
ธุรกิจการค้า
*ปาฐกถาพิเศษ “Business trends and Global- Managing Director Apptividia Co.,Ltd.
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บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
*การให้บริการ MOC Single Services บูรณาการ
งานให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
*e-Strategy Center ให้คำ� ปรึกษาด้าน e-Commerce
เช่น การท�ำเว็บไซต์ การถ่ายภาพ การตลาด การจัดการภาษี
และบัญชี
*การให้บริการของผูใ้ ห้บริการด้านการประกอบธุรกิจ
e-Commerce และ Showcase ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ
กว่า 50 ราย
* การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
การจัดงาน e-Commerce Day 2014 ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรของกรมฯ ทีเ่ ข้าร่วม
จั ด นิ ท รรศการและออกบู ธ ให้ บ ริ ก ารการประกอบธุ ร กิ จ
e-Commerce และได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการ SMEs
รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งนับเป็น
มิตใิ หม่สำ� หรับแวดวงธุรกิจไทยทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อ e-Commerce
ที่มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด
และก�ำลังอยูใ่ นกระแสความนิยมของผูบ้ ริโภคและวงการการค้าโลก
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�ำเนินการส่งเสริม
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) การสร้างผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่ สนับสนุนการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ และการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
2) การยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพือ่ ส่งเสริมให้ธรุ กิจมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือ
และคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าและบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ และ 3) การสร้างความน่าเชือ่ ถือธุรกิจพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ทย โดยการออกเครื่ อ งหมายรั บ รอง

การจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) ให้แก่
ธุ ร กิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และ
เครื่องหมายรับรองน่าเชื่อถือ (DBD Verified) ให้แก่ธุรกิจที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทีก่ รมฯ ก�ำหนด
เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ และเป็นข้อมูล
ส�ำหรับผู้บริโภคเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย
สินค้า/บริการผ่านออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
ส� ำ นั ก พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า                       
โทร 0 2547 5959-60 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th
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4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ด งาน 4 ทศวรรษ
แฟรนไชส์ไทย เพื่อแสดงศักยภาพมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และมอบ
วุฒบิ ตั รแก่ธรุ กิจแฟรนไชส์ทผี่ า่ นการพัฒนาจากกรมฯ จ�ำนวน
42 กิจการ และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
แฟรนไชส์ จ�ำนวน 50 กิจการ เพื่อกระตุ้นให้มีเถ้าแก่ใหม่เข้า
สู่แวดวงธุรกิจมากขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง พร้อมผลักดันแฟรนไชส์ไทยบุกตลาด AEC อย่างเต็ม
รูปแบบก่อนปี 2558
ปัจจุบนั มีธรุ กิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจ�ำนวน 1,514
ราย ประกอบด้วยนิติบุคคล 1,204 ราย และบุคคลธรรมดา
310 ราย มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 15-20% ต่อปี
ระบบของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถน�ำไปต่อยอดธุรกิจอื่นได้

โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจ
สปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น และเพื่อ
เป็นการรองรับอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดงาน “4 ทศวรรษ แฟรนไชส์ไทย” ขึน้
ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ชั้น 6 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 เพื่อแสดงถึง
ศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของธุรกิจแฟรนไชส์
ไทย พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผปู้ ระกอบการ รวม
ทัง้ สร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่ทสี่ นใจจะมีธรุ กิจเป็นของตนเอง
เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยและเจรจา
ธุรกิจระหว่างกัน รวมทัง้ เตรียมมาตรการผลักดันให้ธรุ กิจแฟรนไชส์
ไทยขยายไปสูต่ ลาดอาเซียน (AEC) หรือกลุม่ อืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้

19

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
ไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพ มีมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวที
การค้าเสรีอย่างยัง่ ยืน โดยก�ำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
ขั้นที่ 2 การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจและมาตรฐานสากล และ
ขั้นที่ 3 การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจสู่สากล
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษ ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้ด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนา ผู้ประกอบการและธุรกิจ

แฟรนไชส์ของไทยให้มีความเข้มแข็ง  สามารถขยายไปสู่ตลาด
ต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น    ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู ้
ประกอบธุรกิจรายใหม่ หรือผู้สนใจจะประกอบธุรกิจ ซึ่งก�ำลัง
มองหารูปแบบธุรกิจและโอกาสในการลงทุนท�ำธุรกิจ สามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น กรมฯ จึงเชิญธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 100 ราย
เข้าร่วมออกบูธจ�ำหน่ายสินค้า และน�ำเสนอธุรกิจ โดยผู้ที่เข้า
ร่วมชมงานฯ จะได้รบั ความรูพ้ ร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ
จากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดการ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกัน รวมถึงได้รับ
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ น�ำไปประกอบการตัดสินใจก่อนการ
ลงทุนขยายธุรกิจไปสู่ตลาด AEC ได้อย่างมั่นใจ
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การควบคุมการค้างาช้างของประเทศไทย

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ (The Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora =CITES) เป็นความร่วมมือของนานา
ประเทศเพือ่ ควบคุมการค้า การน�ำเข้า การส่งออก การน�ำผ่าน
แดน และการขนส่งสัตว์ป่าและพืชป่า ไม่ให้กระทบกระเทือน
ต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ด้วยการสร้างเครือข่ายทั่ว
โลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International
Trade) ทัง้ สัตว์ปา่ พืชป่าและผลิตภัณฑ์แต่ไม่มกี ารควบคุมการ
ค้ า ภายในส� ำ หรั บ ชนิ ด พั น ธุ ์ ท ้ อ งถิ่ น (Native Species)
ประเทศไทยเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 80 ลงนามรับรองอนุสัญญา
ในปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526
หากประเทศภาคีที่ประสงค์ให้มีการค้างาช้างภายในประเทศ
จะต้องมีมาตรการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ไม่ให้มี
การลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศได้ หากภาคีไม่ดำ� เนินการ
อาจเป็นเหตุให้ถกู ระงับการค้า (Trade Ban) จากประเทศภาคี
อนุสัญญาได้

ได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดย กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ใน
การจัดท�ำมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศโดย
อาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ก�ำหนด
ให้ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับงาช้าง ได้แก่ โรงงานแปรรูป แกะ
สลัก ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งงาช้างทุกรูปแบบ ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์และอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ก�ำหนด
ให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้างาช้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชี
การด�ำเนินการ
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า ได้ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. อาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499
1.1 ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้
ผู ้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ ต้ อ งจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ที่ 8
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(พ.ศ.2547) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม 2547ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจ โรงงาน
แปรสภาพ แกะสลักและการท�ำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้า
ปลีกค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต้องจดทะเบียน
พาณิชย์(ปัจจุบันได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553)
1.2 ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 แต่งตั้งข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา 17 แห่งพระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบ
พาณิ ช ยกิ จ เป็ น โรงงานแปรสภาพ แกะสลั ก และการท� ำ
หั ต ถกรรมจากงาช้ า ง การค้ า ปลี ก การค้ า ส่ ง งาช้ า งและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
2. ใช้มาตรการด้านการบัญชีตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543ในการควบคุมการค้างาช้าง โดยได้ออก
ประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�ำหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีพ.ศ.
2551 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดา
หรือห้างหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจ โรงงานแปร
สภาพ แกะสลักและการท�ำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก
ค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างเป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี

2.2 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนด
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท�ำ  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวัน
เริม่ ท�ำบัญชี และวิธกี ารจัดท�ำบัญชีของผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีซงึ่
เป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นที่ มิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นที่
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับงาช้าง พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2552 โดยก�ำหนดให้ท�ำบัญชีสินค้า (ข้อ 3)และวิธีการจัดท�ำ
บัญชีให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก�ำหนดใน
หมวด 2 หมวด 3 และ หมวด 4 ของประกาศกรมทะเบียนการ
ค้า เรื่อง ก�ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท�ำ  ข้อความและ
รายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544 ลงวันที่
19 มิถุนายน พ.ศ. 2544
2.3 ค�ำสัง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 18/2552 เรือ่ ง
มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้ง
สารวั ต รบั ญ ชี ล งวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552โดยแต่ ง ตั้ ง ให้
ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น
สารวัตรบัญชี หรือสารวัตรใหญ่บัญชี มีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
มาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 เฉพาะกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีประกอบธุรกิจเป็น
โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการท�ำหัตถกรรมจากงาช้าง
การค้าปลีกค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : ศูนย์ให้คำ� ปรึกษา
และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การค้ า งาช้ า ง ส� ำ นั ก ทะเบี ย นธุ ร กิ จ
โทร 0 2547 4446-7 สายด่วน 1570
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e-Accountant :

บริการระบบออนไลน์นักบัญชีทั่วประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวระบบออนไลน์ e-Accountant
ให้บริการนักบัญชีทั่วประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
พร้อมดึงผู้ท�ำบัญชีร่วมผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวแก่ภาค
ธุรกิจไทย ทัง้ ระบบ สร้างความเชือ่ มัน่ นักลงทุน ชาวต่างชาติ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่าง
เต็มรูปแบบในปี 2558
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ได้เปิดการ             
ให้ บ ริ ก ารส� ำ หรั บ ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ใ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์                    
(e-Accountant) โดยผู้ท�ำบัญชีทุกท่านสามารถใช้บริการ        
ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท�ำบัญชีตามที่กฎหมายก�ำหนด    
ทางอินเทอร์เน็ตที่  www.dbd.go.th ดังนี้
1.การแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�ำบัญชีครั้งแรก พร้อมกับการ
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในคราวเดียวกัน (Single point)
ที่ www.dbd.go.th เมนู บริการออนไลน์ หัวข้อ ผูท้ ำ� บัญชี
2.การแจ้งขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน (Single form)
3.ผูท้ ำ� บัญชีสามารถใช้เลขทีผ่ ทู้ ำ� บัญชี พร้อมทัง้ Username
และ Password ของผู้ท�ำบัญชีให้เป็นเลขที่เดียวกันใน
การติดต่อกับกรมฯ และสภาวิชาชีพบัญชี (Single number)
ทัง้ นี้ ผูท้ ำ� บัญชีสามารถท�ำรายการออนไลน์ในการแจ้ง
ข้อมูลต่างๆทุกรายการทางอินเตอร์เน็ต เช่น การแจ้งสถานะ
ของผู้ท�ำบัญชีและกิจการที่รับท�ำบัญชี การแจ้งการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง (CPD) การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยว
กับผูท้ ำ� บัญชีทกุ รายการ การเพิม่ ลดธุรกิจ การยกเลิกสถานะ ฯลฯ
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของการเป็นผูท้ ำ� บัญชีให้
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดทีส่ ำ� คัญคือ    

1) การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท�ำบัญชีทางอินเทอร์เน็ตที  ่
www.dbd.go.th
2) แก้ไขรอบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ท�ำบัญชี (CPD)
จากเดิม 27 ชัว่ โมง ภายใน 3 ปี เป็น 12 ชัว่ โมง ต่อปีปฏิทนิ และ
3) แก้ไขจ�ำนวนธุรกิจให้ผู้ท�ำบัญชีสามารถรับท�ำได้บัญชีได้ไม่
เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน ซึ่งผู้ท�ำบัญชีสามารถแจ้งราย
ละเอียดทั้งหมดทางออนไลน์เช่นกัน
กรมฯ ได้พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มี
ความเข้ ม แข็ ง และโปร่ ง ใส เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยให้มคี วามมัน่ คงยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล
พร้อมขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร่วมผลักดันภาคธุรกิจไทย
ให้เป็นธุรกิจสีขาวทัง้ ระบบ เนือ่ งจากเห็นว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีเป็นวิชาชีพพื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนความโปร่งใส
ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ภ าคธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่           
นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทีก่ ำ� ลัง
จะมาถึง โดยวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ซึ่งมีเป้าหมายให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชี ด้วยการ
อนุญาตให้นกั ลงทุนอาเซียนถือหุน้ ได้อย่างน้อยร้อยละ 51 และ
70 ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 ตามล�ำดับ มีการเจรจาให้
ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจ�ำกัด ทั้งด้านการเปิดตลาด การ
ปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ และการเปิดให้บุคคลธรรมดาต่างชาติ
สามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส�ำนักพัฒนาบัญชี
ธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร 0 2547 4395  e-Mail
: accounting@dbd.go.th
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Accountant
1. ผู้ท�ำบัญชีสมัครสมาชิกใหม่

4. ตัวอย่าง ใบ Payment

2. ผู้ท�ำบัญชีกรอกรายละเอียดประวัติ

5. ผู้ท�ำบัญชีสแกนเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน

3.ระบบแจ้ง Ref Password และผู้ท�ำบัญชีพิมพ์
ใบPayment น�ำไปช�ำระเงินที่ธนาคาร
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		 Get Together 2014 :

การพัฒนาทีมงานเพื่อความส�ำเร็จขององค์กร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ DBD Get Together ให้แก่บุคลากรของกรมฯ
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2553
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน ส่งผล
ให้การปฏิบตั งิ านประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
“มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย”
และค่านิยมองค์กร “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทีม่ งุ่ ให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ ใฝ่บริการ
มีความทันสมัย คล่องแคล่ว ว่องไว เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือและไว้วางใจ
จากประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการ
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ในปี 2557 นี้ กรมฯ ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ภายใต้หัวข้อ DBD Get Together 2014: การพัฒนาทีมงาน
เพื่อความส�ำเร็จขององค์กร เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ�ำ  บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกรมฯ ทั้ ง ในส่ ว นกลาง และหั ว หน้ า
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในส่ ว นภู มิ ภ าคทุ ก จั ง หวั ด          
ทั่วประเทศ มีความรู้ เกิดความเข้าใจในการท�ำงานเป็นทีม     
ยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างพร้อมที่จะท�ำงาน  
ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข นอกจากนีย้ งั ได้รบั การถ่ายทอด
นโยบาย และเป้าหมายการด�ำเนินงานในปี 2558 จากผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของกรมฯ เพือ่ ให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดจนได้รบั โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ น
มุมมองในการท�ำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
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Àา¾กิ¨กรรÁ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิ ช ย์ เป็ น ประธานการประชุ ม สรุ ป ภารกิ จ งานใน
ประเทศ โดยมีนางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วยนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารระดับสูง เข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานเปิดการประชุมนักบัญชีทวั่ ประเทศ ครัง้ ที่ 19 ของ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีอธิบดี และรอง
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมือ่ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

นางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ แถลงข่าวการเปิด
ตัวระบบการให้บริการออนไลน์แก่ผทู้ า� บัญชี (e-Accountant) ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

27

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนสิงหาคม
2557 ณ ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อ
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

นายวิชยั โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น
ประธานการประชุ ม แนวทางเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางออนไลน์ เพือ่ หารือแนวทาง
การส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กันยายน 2557

นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็ น ประธานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
กลัน่ กรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557

นายสยาม ลิ ขิ ตพงศธร นิติกรเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จาก
กรมบัญชีกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 26
กันยายน 2557
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