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ตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชมุ ชนออนไลน์
www.ThaiCommerceStore.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ e-Commerce ขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของไทยสูต่ ลาดสากลเชือ่ มัน่ สินค้าไทยงดงาม
มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น ไม่ แ พ้ ช าติ ใ ดในโลก ได้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานระดั บ สากล สามารถท� ำ การตลาดได้ ไ ม่ ย าก
โดยระดมกูรูด้านตลาดออนไลน์พัฒนาผู้ประกอบการ และ
สร้างเว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com ตลาดกลาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วย
ลดต้นทุน สร้างรายได้ และขยายตลาดให้ผปู้ ระกอบการ SMEs
เน้นอ�ำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าให้คนไทยทุก
ระดับ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยพร้อม
รับ AEC และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้สดใสน�ำรายได้กลับคืน
สู่ชุมชน โดยได้เปิดตัวเว็บไซต์ ThaiCommerceStore.com
ไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ทีผ่ า่ นมา โดยรัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ให้เกียรติ
เป็นประธาน
กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เป็นพิเศษเนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่ก�ำลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและวงการ
การค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด จากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจ
e-Commerce ของไทยมีมูลค่ากว่า 744,419 ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม B2B ถึงร้อยละ 79.8 และเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก (1-5 คน) ถึงร้อยละ 66.8 กระทรวงฯ จึงน�ำธุรกิจ
e-Commerce เข้ามาช่วยในการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด
และส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของไทยเพื่ อ สร้ า ง
โอกาสทางการตลาดให้ แ ก่ สิ น ค้ า ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
คนไทยให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ทั้งในระดับประเทศและบนเวที
การค้าโลก โดยเฉพาะการท�ำการตลาดผ่านช่องทางการค้า
ออนไลน์ ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
เศรษฐกิ จ /สั ง คมและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของคนใน
ยุคปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการความสะดวก รวดเร็วสามารถเข้าถึงสินค้า
ได้ทุกที่ทุกเวลา
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กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดท�ำ ThaiCommerceStore.com
ตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมผู ้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของไทย
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ, สินค้า OTOP, Organic, Halal, GI (สินค้าที่เป็นสิ่ง
บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์) และ Fairtrade (การค้าทีใ่ ห้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย) ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์
แล้ว 547 ร้านค้า และคาดว่าจะมีรา้ นค้าออนไลน์ 1,000 ร้านค้า
ภายในเดือนมกราคม 2558 นี้ พร้อมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
Shop Online ชัน้ น�ำ เช่น เว็บไซต์ tarad.com,lnwshop.com,
pantavanich.com, weloveshopping.com,quinl.com,
goodchoiz.com และ b2bthai.com เพิ่มช่องทางการซื้อ
สินค้าผ่านเว็บไซต์ นอกเหนือจากการจัดท�ำ Catalog สินค้า
และ Application ThaiCommerceStore สามารถใช้งานได้
ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซือ้ สินค้าได้หลากหลายช่องทาง ผ่าน Computer,
Tablet และ SmartPhone ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภค
ยุคดิจิตอล

การสร้างตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ ThaiCommerceStore นี้ ไม่ เ พี ย งแต่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
“เศรษฐกิจดิจติ อล (Digital Economy)” ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการ
ให้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจ SMEsน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการน�ำ e-Commerce
ไปใช้ขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของไทยในระยะยาวเพราะนัน่ คือ การน�ำ
รายได้กลับคืนสู่ชุมชนส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีอันจะเป็นการ
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ
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ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ SMEs : Biz Health Check-up
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ SMEs หัวข้อ “ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจด้วยตัวคุณ” เพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจตรวจเช็คศักยภาพและสถานะของกิจการ รวมถึงปรับกลยุทธ์ให้สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
มี ดร.ราชา มหากันธา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวางแผนธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยให้ทบทวน
ภาพรวมเบื้องต้นของธุรกิจ และเสนอแนะการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยเครื่องมือ The Business Model Canvas ซึ่งเป็น
รูปแบบจ�ำลองโมเดลทางธุรกิจที่น�ำมาประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจได้อย่างง่ายและเห็นภาพชัดเจน รวมทั้งการตรวจสุขภาพธุรกิจ
โดยวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจด้วยตนเอง จากตัวอย่าง Checklist และงบการเงินเพื่อประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นย�ำ

การจัดประเภทของธุรกิจแบ่งเป็น ธุรกิจการผลิต
ธุรกิจจัดจ�ำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งการวางแผนธุรกิจ
ต้องมองในหลายๆ องค์ประกอบ โดยเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์
ตลาดและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์โอกาส
และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ เพื่อพยากรณ์การขายและ
วางแผนการผลิต นอกจากนีต้ อ้ งประมาณการจ�ำนวนคนทีต่ อ้ งใช้
บริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ตลอดจนวางแผนค่าใช้จ่าย
พัฒนากระบวนการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้ายสุดแล้ว
ผู้ประกอบธุรกิจจะทราบว่าต้องลงทุนในส่วนต่างๆ อย่างไร
จากนั้นผู้ประกอบธุรกิจสามารถน�ำแบบจ�ำลองธุรกิจ The
Business Model Canvas มาใช้ ใ นการวางแผนธุ ร กิ จ
โดยแบ่งเป็นกิจกรรมของธุรกิจทีจ่ ะสร้างให้เกิดรายได้ และกิจกรรม
ที่อยู่ในส่วนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

• ด้านการสร้างให้เกิดรายได้ ต้องมีการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน (Customer Segment) การสร้าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มโอกาสให้
ลู ก ค้ า (Value Propositions) การจั ด การช่ อ งทาง
จัดจ�ำหน่ายที่เหมาะสม (Channels) รวมถึงการสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) ที่จะส่งผลให้
เกิดความภักดีกับแบรนด์สินค้าของเราต่อไป
• ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ส่วนค่าใช้จ่ายหลักของ
ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ วั ต ถุ ดิ บ และทรั พ ยากรทั้ ง หมดที่ ต ้ อ งใช้ ใ น
การด�ำเนินงาน (Key Resource) กิจกรรมที่ธุรกิจต้องท�ำเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า (Key Activities) ตลอดจนมีคู่ค้าที่ดี
(Key Partners) ที่จะเป็นส่วนส�ำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจ
ด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
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ส�ำหรับการขยายธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้นนั้น
จ�ำเป็นจะต้องมีข้อมูลงบการเงินเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการขอสินเชื่อกับธนาคาร
ควรพิจารณาว่าธนาคารมีเงื่อนไขอย่างไร ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องมีแผนธุรกิจและหลักฐานที่แสดงปริมาณการเพิ่มยอด
สั่งซื้อของลูกค้าเพื่อประกอบการเสนอขอสินเชื่อด้วย

Man
Management

กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมสมอง
และทดลองออกแบบโมเดลธุรกิจด้วยแบบจ�ำลองธุรกิจ The
Business Model Canvas ซึง่ ได้มกี ารน�ำเสนอและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นโมเดลต่างๆ อาทิ โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์เครือ่ งครัว
ระดับ Premium โมเดลธุรกิจผลิตเครื่องแบบชุดพยาบาล
แบบมี shape โมเดลธุรกิจชุดชั้นในเพื่อสรีระและสุขภาพ
ส�ำหรับเพศที่สาม เป็นต้น เพื่อสามารถน�ำมาเป็นแนวทาง
ประยุกต์ใช้วิเคราะห์ธุรกิจของตนเองต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มกี ารให้คำ� ปรึกษาธุรกิจเฉพาะด้าน
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนธุรกิจ โดย ดร.ราชา มหากันธา
ด้านการบริหารการเงิน โดย ดร.กิตติชยั ราชมหา ด้านการตลาด
โดย ดร.นิเวศน์ ธรรมะ และด้านบริหารจัดการโดย ดร.วันทนา
ปทุมอนันต์ เพื่อเจาะลึกประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข
ในหัวข้อ “ระดมสมองวางแผนธุรกิจให้ถกู ทิศทางเสริมจุดแข็ง
แก้ไขจุดอ่อน ปรับกลยุทธ์พชิ ติ เป้าหมาย” อาทิ การใช้หลัก 6Ms
(Management Administration) มาใช้ ใ นการจั ด การ
ธุรกิจเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาด้านการตลาดโดยการสร้าง
แบรนด์สินค้าในธุรกิจรับจ้างผลิต การแก้ปัญหาสินค้าคงคลัง
ค้างสต๊อกรวมถึงการสร้างตลาดใหม่และช่องทางการตลาด
ออนไลน์เพือ่ ขยายโอกาสธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจให้ค�ำปรึกษา
ด้านบัญชีทมี่ คี วามสอดคล้องกับสถานการณ์ AEC ในปี 2558
จึงจ�ำเป็นต้องสร้างโอกาสธุรกิจในกลุม่ ประเทศ AEC เพิม่ มากขึน้

Money
6MS
Management
Administration

Method

Material
Machine

ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจ SMEs ยุคใหม่ ต้องมีความตืน่ ตัว
ที่จะเรียนรู้ ติดตามข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจและเพิ่มทักษะ
การด�ำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อปรับตัวให้พร้อม
รั บ สถานการณ์ ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง ขยายโอกาส
ทางการตลาดและการค้าสู่ระดับสากล โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ที่สนใจเพิ่มเติมองค์ความรู้และขอรับค�ำปรึกษาธุรกิจสามารถ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร DBD Academy ได้ตลอดปี 2558
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ส ะดวกเข้ า อบรมสามารถเรี ย นรู ้ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ E-Learning รวมทั้งดูการอบรม
ย้อนหลัง ในรูปแบบ E-Training ทาง www.dbdacademy.com
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5964
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ไทย-ญี่ปุ่น จับมือพัฒนาการบัญชีส�ำหรับ SMEs
เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น
(AEM-METIEconomic and Industrial Cooperation
Committee: AMEICC) น�ำผู้แทนจาก TKC National
Association แห่งประเทศญี่ปุ่นเข้าหารืออธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
สมาคมส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ไ ทย และสมาคมส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
และกฎหมายร่วมด้วย จากการประชุมดังกล่าวสรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้การบัญชีส�ำหรับ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจาก SMEs ในประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากกิจการขนาดใหญ่หลายประการ เช่น กิจการ SMEs ไม่แบ่งแยก
ระหว่างความเป็นเจ้าของและการบริหารงาน และมีผมู้ สี ว่ นได้เสียจ�ำกัด ดังนัน้ มาตรฐานการบัญชีสำ� หรับ SMEs จึงถูกจัดท�ำขึน้
ให้มีความง่ายต่อความเข้าใจและส่งเสริมให้กิจการสามารถสร้างแผนธุรกิจได้ด้วยตัวเองภายใต้ข้อก�ำหนด 5 ประการ คือ
1) ความทันต่อเวลา 2) ความเป็นระเบียบ 3) ความชัดเจน 4) ความถูกต้อง 5) ความละเอียดถี่ถ้วน
ประเด็นที่ 2 : ทฤษฎี 3 ลูกศร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ของประเทศญี่ปุ่น
ในการพัฒนาความสามารถทางธุรกิจของ SMEs ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับประเทศจึงได้พัฒนาเป็นทฤษฎี 3 ลูกศร ดังนี้

แผนภาพทฤษฎี 3 ลูกศร
ลูกศรที่ 1 : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของ SMEs โดยใช้การบัญชีเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านเงินทุน และด้านบุคลากร
ลูกศรที่ 2 : แนวปฏิบัติเรื่อง เงินประกันของเจ้าของกิจการ ซึ่งสนับสนุนให้เงินกู้ยืมแก่ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�ำหนด โดยไม่ขึ้นกับเงินประกันของเจ้าของกิจการ
ลูกศรที่ 3 : โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ โดยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ขึ้น น�ำมาสู่การ
ก�ำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ คือ นักบัญชี SMEs รับอนุญาต
ประเด็นที่ 3 : การน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบัญชีส�ำหรับ SMEs ในประเทศไทย
ในปัจจุบันกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของประเทศไทยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ในการจัดท�ำงบการเงิน และในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (TFRS for SMEs) ซึ่งมีที่มาจากมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (IFRS for SMEs) เพื่อน�ำมาใช้กับกิจการหลายๆ ขนาดของ
ประเทศไทย
การหารือในครั้งนี้ท�ำให้กรมฯ ได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมการบัญชีส�ำหรับ SMEs ของประเทศไทย
ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีสำ� หรับ SMEs ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีระบบการบัญชีที่ได้รับการยอมรับจาก
หลายๆ ประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการบัญชีส�ำหรับ SMEs ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
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รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน�ำผู้ประกอบธุรกิจบริการ
ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ สปา โรงแรม
ค้าส่งค้าปลีก ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้แทนสมาคมการค้า
รวมทั้งธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับการส่งเสริมพัฒนา
จากกรมฯ กว่า 300 ราย เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง Network
ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
สร้างเครือข่ายให้กับภาคธุรกิจของไทย เปิดมุมมอง แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมสร้าง
โอกาสทางการตลาดผ่ า นเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูค�ำ จังหวัด
เชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจในประเทศ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ เป็นกลุม่
ธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งก่อนเข้าสู่ AEC ในปี 2558
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การจัดงาน รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกล
สู ่ ส ากล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรทางธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม
และพัฒนาทัง้ ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้ง
สมาคมการค้าและธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริม
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุง่ เน้นขยายผลให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของกระแสการค้าเสรีในยุค AEC ได้อย่างเข้มแข็ง ซึง่ ภายในงาน
มีกจิ กรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
โดยผู ้ แ ทนจากทุ ก ธุ ร กิ จ ที่ เข้ า ร่ ว มมาแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจ ระดมความคิดเห็น และเสนอแนะ
ให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ตลอดจน
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ประโยชน์ ข องการรวมกลุ ่ ม พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ

พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “วางแผนภาษีอย่างไร
ให้ ถู ก ต้ อ งและได้ ป ระโยชน์ ” โดยวิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากกรมสรรพากรมาให้ความรู้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้
ภาคธุรกิจเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนินกิจการบนรากฐาน
ของความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก
ของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุ ท ธ์ จั นทร์ โ อชา) และสอดรั บกั บ แนวทาง
การด�ำเนินงานของปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา
บุณยประภัศร) ที่มุ่งเน้นให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเขตปลอด
ทุจริต และเป็นต้นแบบในการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในทุกภาคส่วนต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วม
ต่างได้รบั ประโยชน์จากการรวมกลุม่ และเครือข่าย เกิดพันธมิตร
ทางธุรกิจ ทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังน�ำเอาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น
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ช้างและการจ�ำแนกงาช้าง
ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความส�ำคัญ
ต่อระบบนิเวศโดยมีบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนเป็นตัวบ่งชี้ถึง
สภาพและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหรือถิ่นอาศัยนั้นๆ
ได้เป็นอย่างดีโดยเป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าและถิ่นอาศัย
ขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายตารางกิโลเมตร
ช้างเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่ในบัญชี1(Appendix I)
ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ ( CITES)ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารค้ า งาช้าง กับ ฟัน/งาสัตว์ชนิดอื่นๆ
ระหว่างประเทศและห้ามน�ำเข้าส่งออกโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อ
งาช้ า งมี ลั ก ษณะจ� ำ เพาะภายนอกที่ สั ง เกตได้ ง ่ า ย
การศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์
แตกต่างกับฟัน หรืองาสัตว์ชนิดอืน่ ๆ คือ จะมีลกั ษณะของโครงสร้าง
ท่อฟันที่ท�ำให้เกิดลายสานกันบนเนื้อฟันมองเห็นทางด้านหน้า
ช้างในปัจจุบันมี 2 สายพันธุ์ได้แก่
ตัดคล้ายลายตะแกรง เรียกว่า Schreger line
1. ช้างแอฟริกา (Loxodontaafricana) มีลักษณะเด่น วัสดุทดแทน
คือ ผิวสีออกน�้ำตาล สูงประมาณ 3.5 เมตร ใบหูใหญ่กว่าช้าง
1. กระดูกสัตว์ แตกต่างจากฟัน เขี้ยว หรืองาสัตว์ คือ
เอเชีย กะโหลกศรีษะเล็ก มีมันสมองน้อย
เห็นร่องหรือรูขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายกับรอยขูด ขีด กระจาย
2. ช้างเอเชีย (Elephasmaximus) เป็นช้างที่กระจาย ทั่วเนื้อและผิวกระดูก ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พบในฟัน เขี้ยว และ
พันธุ์อยู่ในทวีปเอเชีย 13 ประเทศ คือ อินเดีย บังกลาเทศ งาของสัตว์
ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน
2. เรซิ่นถูกขึ้นรูปหรือใส่แบบพิมพ์เพื่อเลียนแบบงา
มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย มีลักษณะเด่น คือ ผิวสีออกด�ำ สูง หรือผลิตภัณฑ์จากงาช้างและมีวิธีการท�ำให้เกิดลายพิมพ์บนผิว
ประมาณ 3 เมตร ใบหูเล็ก กะโหลกศรีษะใหญ่ มีมันสมองมาก เพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑ์จากงาช้างด้วย บางครั้งเรซิ่นก็ถูกน�ำ
มาผสมกับเศษงา หรือผงงา แต่ทั้งนี้ เรซิ่นจะมีความมันวาวกว่า
ช้างในประเทศไทยจ�ำแนกตามกฎหมาย ออกเป็น 2 ประเภทคือ งาและมีรูปแบบการพิมพ์ลายที่ไม่เป็นธรรมชาติ และหากถูผิว
1. ช้างเลี้ยงหรือช้างบ้าน เป็นสัตว์พาหนะที่อยู่ภายใต้ เรซิ่นให้ร้อนจะได้กลิ่นพลาสติก
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
2. ช้างป่า เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ภายใต้พระราช
บั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า พ.ศ. 2535 ห้ า มล่ า
ห้ า มครอบครองอวั ย วะชิ้ น ส่ ว นของช้ า ง รวมทั้ ง งาช้างและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากงาช้าง ผู้กระท�ำผิดมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 4 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การจ�ำแนกประเภทงาและวัสดุทดแทน
งาช้าง คือ ฟันตัด (incisor) คู่บนของช้าง งาช้างได้มา
จากช้าง 2 กลุ่ม คือ ช้างอดีต (สูญพันธุ์แล้ว) และช้างปัจจุบัน
(ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา)

ช้างแอฟริกา

ช้างเอเชีย
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ปัญหาการควบคุมการค้างาช้างในประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย
จีน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อูกันดา แทนซาเนีย และเคนย่า
ที่ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ ป ่ า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) จัดให้เป็นประเทศที่มีปัญหา
เกีย่ วกับการค้างาช้างทีผ่ ดิ กฎหมายและถูกกล่าวหาว่าไม่มมี าตรการ
ควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาการค้างาช้างในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารงาช้ า งแห่ ง ประเทศไทย
(Thailand National Ivory Action Plan) ฉบับแก้ไขจ�ำนวน 5
หมวดกิจกรรม ดังนี้
1. การออกระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ครอบครองและการค้างาช้าง
2. การจัดท�ำระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบกิจการค้า
งาช้างและรายการสินค้างาช้าง ข้อมูลการครอบครองงาช้าง
บ้านและงาช้างแอฟริกาทีถ่ กู กฎหมาย และข้อมูลงาช้างของกลาง
3. การก�ำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย
4. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พั น ธกรณี ต ามอนุ สั ญ ญา CITES ระเบี ย บและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและการก�ำกับดูแลการค้างาช้างบ้านต่อประชาชน
ทั่วไป ผู้ค้างาช้าง เจ้าของช้าง และแจ้งเตือนชาวต่างชาติ ไม่ให้
ซื้องาช้างและไม่น�ำออกจากประเทศไทย
5. การติดตามและประเมินผล
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับประชาชนในการซื้อขายงาช้างในประเทศไทย
1. ไม่ซื้องาช้างที่ผิดกฎหมายได้แก่ งาช้างที่ได้จาก
ช้างป่า และงาช้างแอฟริกาที่ลักลอบน�ำเข้าจากทวีปแอฟริกา
2. การซื้ อ งาช้ า งและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ จากงาช้ า งใน
ประเทศไทยท�ำได้เฉพาะงาช้างที่ได้จากช้างบ้านที่เป็นสัตว์
พาหนะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 ที่มี
ตั๋วรูปพรรณช้างและมีหลักฐานการได้มาถูกต้องตามกฎหมาย
หรือซื้อจากร้านค้างาช้างที่จดทะเบียนการค้างาช้าง
3. งาช้างบ้านซื้อขายได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
น�ำออกนอกประเทศไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายดังนี้
		 3.1 มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า พ.ศ. 2535 มาตรา 23 และมาตรา 24
ผูก้ ระท�ำผิดมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 3.2 มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง ออก
ไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522

ผูก้ ระท�ำผิดมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
3.3 มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร
พ.ศ. 2469 ผู้กระท�ำผิดมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคารวม
ค่าอากรหรือจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในการซือ้ ขายงาช้าง
ในประเทศไทย
1.ห้ามซื้องาช้างและน�ำออกจากประเทศไทย เนื่องจาก
น�ำออกนอกประเทศไม่ได้ มีความผิดตามกฎหมาย
2. ประเทศไทยอนุญาตให้ซื้อขายเฉพาะงาช้างบ้าน
เท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้น�ำออกนอกประเทศ
3. งาช้างที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ได้แก่ งาช้างที่
ได้จากช้างป่า และงาช้างแอฟริกาที่ลักลอบน�ำเข้าจากทวีป
แอฟริกา ซึ่งงาช้างแอฟริกามีขนาดใหญ่ ลักษณะเรียว ยาว เมื่อ
ถูกน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถตรวจพิสูจน์ได้ทาง DNA
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ประกอบการค้างาช้างในประเทศไทย
1. จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดยต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการ หรือ ยกเลิกกิจ การ หรือ ขอใบแทนฯ
ณ ส� ำ นั ก งานทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ใ นเขตท้ อ งที่ ที่ ร ้ า นค้ า ตั้ ง อยู ่
ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ประกอบกิจการ หรือเปลีย่ นแปลง
รายการ หรือเลิกกิจการ หรือใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
2. จัดท�ำบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543
		 2.1 ต้องจัดท�ำบัญชี
		 -บัญชีที่เกี่ยวข้อง 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีวัตถุดิบ
บัญชีแปรสภาพวัตถุดิบ บัญชีสินค้า (ผลิตภัณฑ์)
		 -เอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น ใบเบิกวัตถุดิบ
ใบส�ำคัญแปรสภาพวัตถุดิบ ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ำกับสินค้า หรือ
ใบส่งของ สัญญาซื้อ-ขาย ส�ำเนาตั๋วรูปพรรณ เป็นต้น
		 2.2 การซื้อ-ขายงาช้าง ต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการลงบัญชี
		 2.3 ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจ การค้าเป็น ประจ� ำ และ
อ�ำนวยความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ตรวจสอบบัญชี
3. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้างาช้าง ไม่ซื้อขาย
งาช้างที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ งาช้างที่ได้จากช้างป่า และงาช้าง
แอฟริกาที่ลักลอบน�ำเข้าจากทวีปแอฟริกา
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
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DBD IT Safety Year :
ปีแห่งความร่วมมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นสิ่งจ�ำเป็นและส�ำคัญต่อทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความรวดเร็ว
การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และช่วยประหยัดต้นทุนในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานผ่านการ
เชื่อมต่อในรูปแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้น�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามภารกิจหลักและเป้าหมายที่วางไว้ ได้ง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น กรมฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นล�ำดับต้นๆ เพื่อให้งานบริการที่ต้องอาศัย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยค่อนข้างสูงโดยมี
สาเหตุที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบาย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริม
ให้บุคลากรของกรมฯ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมฯ จึงก�ำหนดให้ ปี 2557-2558 เป็น ปีแห่งความร่วมมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT หรือ DBD IT Safety Year
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

15

สิ่งที่ควรท�ำ

สิ่งที่ไม่ควรท�ำ

1. เก็บรักษา Username และ Password ให้เป็นความลับ
2. เปลี่ยน Password ทุก 3 เดือน
3. Password ไม่นอ้ ยกว่า 8 ตัวอักษร (ตัวอักษรผสมตัวเลข)
4. ก่อนการใช้งาน Thump drive, Memory card และ
		 External HD ต้อง Scan virus ก่อนทุกครั้ง
5. Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน
6. ใช้อินเทอร์เน็ตส�ำหรับการท�ำงานเท่านั้น
7. เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ให้
		 Shutdown ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
8. ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในคูม่ อื การใช้งานของอุปกรณ์นนั้ ๆ
		 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
9. ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งาน ให้อยู่ใน
		 สภาพพร้อมใช้งานเสมอ
10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง เมื่อน�ำเข้า
		 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม

1. ไม่ใช้ Username และ Password ของผู้อื่นโดยไม่ได้
		 รับอนุญาต
2. ไม่ จ ดหรื อ บั น ทึ ก Password ไว้ ใ นสถานที่ ที่ ง ่ า ย
		 ต่อการ สังเกตเห็นของผู้อื่น
3. ไม่ ตั้ ง ค่ า โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมให้ จ� ำ
		 Password อัตโนมัติ
4. ไม่น�ำ IP Address ของกรมฯไปใช้งาน โดยไม่ได้รับ
		 อนุญาต
5. ไม่ดูหนังฟังเพลง, เล่นเกม ในเวลาราชการ
6. ไม่ น� ำ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม มาวางใกล้ กั บ เครื่ อ ง
		 คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
7. ไม่ติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่อง
		 คอมพิวเตอร์
8. ไม่ใช้งาน email ของกรม นอกเหนือจากการติดต่อ
		 งานราชการ
9. ไม่นำ� เครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นตัวมาใช้กบั ระบบเครือข่าย
		 ของกรมฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำ
		 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแ¿รนไชส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
(Franchise Agreement)

ส�านักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตุลาคม ๒๕๕๗
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ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการประกอบ
ธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการขยายกิจการ ทัง้ ในฐานะ
ผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor:แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ (Franchisee:แฟรนไชส์ซี) ตลอดจนส�ำหรับ
บุค คลที่ ต้ อ งการเริ่ มต้นประกอบการหรือลงทุนในธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ที่มีศักยภาพ

ตลอดจนหลักของการจัดท�ำสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา และได้ผ่านการกลั่นกรอง
สาระและข้ อ ความจากทั้ ง นั ก กฎหมาย นั ก วิ ช าการ และ
ผู้ประกอบการในธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวอย่างสัญญา
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ มี หั ว ข้ อ และรายละเอี ย ดครบถ้ ว นและ
ครอบคลุม

ในการที่ แ ฟรนไชส์ ซ อร์ กั บ แฟรนไชส์ ซี จ ะตกลง
ท�ำธุรกิจเปิดร้านแฟรนไชส์ร่วมกันนั้น นอกเหนือจากการ
มีข้อสรุปทางธุรกิจที่เป็นที่พอใจในเรื่องของรูปแบบธุรกิจ
และโอกาสในการสร้ า งผลก� ำ ไรแล้ ว อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ
ที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง คื อ สั ญ ญาธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ (Franchise
Agreement) โดยสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีนั้น เมื่อมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาแล้ ว จะช่ ว ยให้ ทั้ ง แฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละ
แฟรนไชส์ ซี ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจและผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
มีหัวข้อและเนื้อหาประกอบด้วย
1) ค�ำนิยาม
		 แสดงความหมายของค�ำศัพท์ส�ำคัญ ที่จะถูกระบุ
ไว้ในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละราย
แต่ละประเภทจะมีค�ำศัพท์และจ�ำนวนค�ำที่แตกต่างกัน หรือ
แม้มีค�ำศัพท์ค�ำเดียวกันก็อาจให้ ค�ำนิยามและความหมาย
ของค�ำๆนั้นแตกต่างกัน

ในความเป็นจริงพบว่า ยังคงมีผปู้ ระกอบการจ�ำนวนหนึง่
ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการจัดท�ำสัญญา ตลอดจน
หน้าที่ หลักปฏิบัติ และข้อผูกพันที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้
ลงนามในสัญญา หรือเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องของความ
ไม่เป็นธรรมของสัญญา จนท้ายที่สุดท�ำให้การประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ไม่ประสบความส�ำเร็จ

2) เครื่องหมายการค้าและข้อก�ำหนดในการใช้งาน
		 เป็นการระบุรายการของเครื่องหมายการค้าและ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งหมดในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์และข้อก�ำหนดส�ำคัญ
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าของสิทธิ์และเป็นผู้ให้สิทธิ์) กับ
แฟรนไชส์ซี (ผู้รับสิทธิ์)

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในฐานะหน่ ว ยงานผู ้ ใ ห้
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เห็นถึงความส�ำคัญของสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ จึงจัดท�ำ
“ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์” เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง
แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทาง
ในการร่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเอง

3) การให้สิทธิ์แฟรนไชส์ ระยะเวลาของสัญญา
ค่าธรรมเนียม และการโอนสิทธิ์
		 เป็นการระบุถงึ รายละเอียดของรูปแบบร้านแฟรนไชส์
สถานทีต่ งั้ ขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากเครือ่ งหมายการค้า
และทรัพย์สินทางปัญญา ระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียม
แฟรนไชส์ และอื่นๆ

4) หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ จากการศึกษา 		 เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัติและ
รูปแบบของสัญญาแฟรนไชส์ในประเทศ และสัญญาแฟรนไชส์ ด�ำเนินการเพือ่ ให้แฟรนไชส์ซสี ามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์
ต่างประเทศ ทั้งในธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและที่ไม่ใช่อาหาร ได้ตามสัญญา
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5) หน้าที่ของแฟรนไชส์ซี
11) การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และข้อก�ำหนด
		 เป็ น การระบุ ถึ ง สิ่ ง ที่ แ ฟรนไชส์ ซี ต ้ อ งปฏิ บั ติ ภายหลังการสิ้นสุดสัญญา
และยึ ด ถื อ เพื่ อ ให้ ส ามารถประกอบการร้ า นแฟรนไชส์ 			เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและกรณีต่างๆ ที่จะน�ำ
ได้ตามสัญญา
ไปสู่การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา
6) มาตรฐานและเงื่อนไขทางเทคนิค
		 เป็นการระบุถึงกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการ
12) เอกสารสัญญา
ผลิต การจัดจ�ำหน่าย การให้บริการ การฝึกอบรม การเงิน 			เป็นการระบุถึงการมีหรือได้รับเอกสารสัญญา
การบัญชี และการบริหารร้านแฟรนไชส์
ของทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีโดยถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย
7) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์
		 ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ เป็นเงินที่แฟรนไชส์ซี
13) การจัดการข้อพิพาท
จ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์เพื่อแลกกับการที่ได้โอกาสในการ 			เป็ น การระบุ ถึ ง เงื่ อ นไขและการด� ำ เนิ น การ
ใช้สทิ ธิป์ ระกอบการร้านแฟรนไชส์ โดยเงินดังกล่าวอาจเรียกเก็บ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
ตามสัดส่วนของยอดขายในแต่ละเดือน หรือตามแต่จะตกลงกัน
14) ภาคผนวก
8) การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
			ได้แก่สาระส�ำคัญหรือรายละเอียดที่จ�ำเป็นอื่นๆ
		 เป็นการระบุเงือ่ นไขและรูปแบบของการท�ำโฆษณา เช่น เงื่อนไขอื่นของสัญญา มาตรฐานการตกแต่งร้านและ
และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการระบุจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่าย การบ�ำรุงรักษา คูม่ อื ปฏิบตั กิ าร คูม่ อื ประกอบการร้านแฟรนไชส์
เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ที่แฟรนไชส์ซอร์
จะเรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี
ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจ สามารถดู ตั ว อย่ า งสั ญ ญา
ธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9) การประกันภัย
หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่น้ี และขอเน้นย�้ำว่า
		 เป็ น การระบุ ถึ ง รู ป แบบการท� ำ ประกั น ภั ย ตั ว อย่ า งสั ญ ญาธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น นี้ ไม่ ใช่ สั ญ ญา
ที่ แ ฟรนไชส์ ซี พึ ง ด� ำ เนิ น การเพื่ อ เป็ น การคุ ้ ม ครองรายได้ มาตรฐาน จึงห้ามส�ำเนาหรือคัดลอกข้อความทั้งหมดหรือ
ค่าใช้จ่าย และผลของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ บางส่วนไปใช้เป็นสัญญาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้อง
ประกอบการร้านแฟรนไชส์
ปรับเปลี่ยนข้อความและเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแต่ละกรณี
ไป และควรได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากนักกฎหมายหรือผู้ที่มี
10) บัญชี งบการเงิน รายงาน และการตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
			เป็นการระบุเกี่ยวกับรูปแบบทางการบัญชีและ
การเงินที่แฟรนไชส์ซีต้องด�ำเนินการ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถเข้าตรวจสอบทางการบัญชีและ
การเงินได้
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

พัฒนาศักยภาพส�ำนักงานบัญชีไทย พร้อมรับ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจส�ำนักงานบัญชีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประกอบ
วิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework
Agreement on Services : AFAS) โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชี ด้วยการ
อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 51
และ 70 ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 ตามล�ำดับ มีการเจรจา
ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ยกเลิ ก ข้ อ จ� ำ กั ด ทั้ ง ด้ า นการเปิ ด ตลาด
การปฏิบตั เิ ยีย่ งชนชาติ และการเปิดให้บคุ คลธรรมดาต่างชาติ
สามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีได้ ดังนั้นส�ำนักงาน
บัญชีที่สามารถสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนเองได้
จึงถือว่ามีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สร้างขึ้นจึงเป็นเครื่องหมายรับรองที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่ อ ผู ้ ป ระกอบการส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ข องไทยในยุ ค ปั จ จุ บั น
และเมือ่ เร็วๆ นีก้ ระทรวงพาณิชย์ได้รว่ มลงนามใน “ข้อตกลง
ยอมรั บ ร่ ว มในคุ ณ สมบั ติ ส าขาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ” (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on Accountancy

Services : MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชี
ในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้น จะเห็นว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยได้รับผลกระทบจาก AEC
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัว
ให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
ต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่เพื่อวางแผนพัฒนาในเชิงรุกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ในขณะที่ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ท�ำให้แนวโน้ม
การแข่งขันภายใต้การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนทวีความ
เข้มข้นมากขึน้ ซึง่ หากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมทีด่ ี
และยกระดับการประกอบการในทุกๆ ด้าน ก็มีโอกาสที่จะ
ก้าวเป็นผู้น�ำในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีส�ำนักงานบัญชีทั่วประเทศ จ�ำนวน 5,735
ส�ำนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557) เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 จ�ำนวน 533 ส�ำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 10.25
ผู้ท�ำบัญชี จ�ำนวน 84,517 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน
6,501 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ ผู้สอบบัญชีอนุญาต
จ�ำนวน 9,206 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 253 ราย
คิดเป็นร้อยละ 2.83

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นความส�ำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพให้กบั ส�ำนักงานบัญชีของไทยให้พร้อมแข่งขัน
ในตลาด AEC ได้อย่างเข้มแข็ง จึงจัดสัมมนา “มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับ Modern Professional
Accountants” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค
ฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันอังคารที่ 25
พฤศจิกายน 2557 มีเป้าหมายเพื่อผลักดันผู้ประกอบธุรกิจ
ส�ำนักงานบัญชีและผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มศี กั ยภาพ
สามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ มี ค วามพร้ อ มส� ำ หรั บ
การแข่ ง ขั น รวมทั้ ง ช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ นั ก ลงทุ น
ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ รองรั บ AEC ในปี 2558
พร้อมจัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่ส�ำนักงานบัญชี
ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพประจ� ำ ปี 2557 จ� ำ นวน
32 ราย ท� ำ ให้ ข ณะนี้ มี ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ที่ ผ ่ า นเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานแล้วรวม 113 ส�ำนักงาน
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

ค�ำสั่งส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ (จ) 205/2557
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกค�ำสัง่ ส�ำนักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กลางที่ (จ) 205/2557 เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเอกสารประกอบค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ำกัด โดยก�ำหนดให้เริ่มบังคับ
ใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5,000,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งค�ำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 นี้ กรมฯ ก�ำหนดจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค จ�ำนวน
4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่าง
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีช
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วั น ที่ 28-30 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ โรงแรมเซ็ น ทารา
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ครั้ ง ที่ 3 กลุ ่ ม ภาคเหนื อ ระหว่ า งวั น ที่ 19-21
ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม
2557 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม
มาริไทม์ ปาร์ค สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ซึ่งการจัดสัมมนาโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ มุ ่ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคมีความรู้ เกิดความเข้าใจ และเล็งเห็น
ความส�ำคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาทักษะ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และ
กับประชาชน ผูต้ ดิ ต่อขอรับบริการ ซึง่ ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ที่ดีจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้ น ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งชาญฉลาด อั น จะช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม การท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ
ซึง่ ร่วมเดินทางไปถ่ายทอดนโยบาย และเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมฯ ให้ทุกคนได้รับทราบ
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
ปรับปรุงการท�ำงานของกรมฯ ให้ดียิ่งขึ้น
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ภาพกิจกรรม
พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์
ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6
พฤศจิกายน 2557

พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
เป็นประธานในงานพาณิชย์รว่ มสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจ�าปี
2557 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป เเละขอขมาต่อพระเเม่
คงคา ตลอดจนปล่อยความทุกข์โศกในวันสุดท้ายของเดือนไทย ภายในงาน
มีการประกวดนางนพมาศ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ณ ลานลีลาวดี
ริมเเม่นา�้ เจ้าพระยา กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557

พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
เป็นประธานประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542 แก่ ผู ้ แ ทนสถานฑู ต
สภาหอการค้ า ต่ า งประเทศ ตลอดจนนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
30410 ชั้ น 4 ส� า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 26
พฤศจิกายน 2557

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
แถลงข่าวความคืบหน้าการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้า
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ณ ห้อง KM ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
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นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เเถลงข่าวเกี่ยวกับการเเก้ไขกฎหมายต่างด้าว ณ ห้อง KM ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เเละนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น�าสมาคมส�านักงานบัญชีไทย เเละสมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ
เข้าเยี่ยมชมเรือนจ�าพิเศษธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้
สมาคมส�านักงานบัญชีเห็นสภาพ เเวดล้อม รูปเเบบการปฏิบัติงานจริง
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ตามโครงการใช้ บ ริ ก ารผู ้ ต ้ อ งขั ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บั ญ ชี
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
การจัดประชุมหารือความร่วมมือการจัดงาน Thailand Online Mega
Sale 2015 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เเละ
ผู้ประกอบการ e-Commerce กลุ่ม Premium Lifestyle เมื่อวันศุกร์ที่
28 พฤศจิกายน 2557

นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
การประชุมการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบร้านค้างาช้างบริเวณ เจเจมอลล์ ร่วมกับ
กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ปา่ เเละพันธุพ์ ชื เเละส�านักงานต�ารวจเเห่งชาติ
ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชัน้ 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
27 พฤศจิกายน 2557

