
แนวทางการสง่เสริมพัฒนาและกํากับดูแลสมาคมการคา้ของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 
     

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทสําคัญทั้งการเป็นหน่วยงานหลักในการจดทะเบียนสมาคมการค้าตาม

พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กํากับดูแลให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการ
สร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้า มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน สนับสนุนการสร้าง และเช่ือมโยง
เครือข่ายสมาคมการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
ผลการดําเนนิการส่งเสริมพฒันาและกํากับดูแลสมาคมการค้า ปี 2558 
1. การส่งเสรมิพัฒนาสมาคมการค้า 

1.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้เบือ้งต้นด้านการบริหารจัดการสมาคมการคา้ 
สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสมาคมการค้าเก่ียวกับองค์ความรู้     

ที่จําเป็นสําหรับการบริหารจัดการสมาคมการค้า ได้แก่ การบริหารจัดการสมาคมการค้า สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 143 ราย / 81 
สมาคม  

1.2 การพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ระยะเวลา 60 ชั่วโมง 
พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการจัดทํายุทธศาสตร์สมาคมการค้า ภายใต้หลักสูตร 

“การบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ (Association Strategy Executive program : DBD-ASEP)” 
โดยมีผู้ผ่านการบ่มเพาะเชิงลึก จํานวน 61 ราย / 30 สมาคม และมีผู้ผ่านการบ่มเพาะฯ ที่สามารถจัด          
ทํายุทธศาสตร์สมาคมการค้าได้ 26 สมาคม   

1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า 
ให้คําปรึกษาและแนะนําสมาคมการค้าที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสมาคม

การค้าที่ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนําแผนยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวม 16 สมาคม และมีความเห็นร่วมกันจัดงาน
สัมมนา Trade Association Seminar 2015 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการบรรยายและเสวนาให้แก่สมาชิก
สมาคมการค้า ให้สามารถดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 172 ราย 

1.4 การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น  
เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล และกระตุ้น

ให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นําสมาชิก    
ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัด
กิจกรรมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นขึ้น โดยปี 2558 มีสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 51 สมาคม 
ผ่านการประเมินตนเองรอบแรก (Self Assessment) จํานวน 20 สมาคม ทั้งน้ี  มีสมาคมการค้าผ่านการ
ประเมินรอบที่ 2 และได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจําปี 2558 จํานวน 18 สมาคม และผู้บริหารสมาคม
การค้าดีเด่น จํานวน 11 ราย รวม 29 รางวัล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นใน    
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีนายกสมาคมการค้า ผู้บริหาร และสมาชิก
สมาคมการค้า เข้าร่วมงาน จํานวน 512 ราย (93 สมาคม)  
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1.5 การเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า  

เช่ือมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าเพ่ือพัฒนาธุรกิจและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าในธุรกิจประเภทอาหาร-เครื่องด่ืม ที่ประเทศมาเลเซีย และ   
มีสมาคมการค้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 4 สมาคม ในขณะที่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าในธุรกิจ
ประเภทท่องเที่ยว ที่ประเทศกัมพูชา และมีสมาคมการค้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 7 สมาคม และเปิดตัว
งานโครงการฯ มีผู้เข้าร่วม จํานวน 104 ราย 
2. การกํากับดูแลสมาคมการค้าใหป้ฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

2.1 การถอนรา้ง (Cleansing) สมาคมการค้า  
ดําเนินการถอนร้างสมาคมการค้าที่ขาดการติดต่อกับสํานักงานทะเบียนสมาคมการค้า 2 ปีขึ้นไป 

หรือไม่นําส่งสําเนางบดุลหรือรายงานประจําปีต่อนายทะเบียนติดต่อกันต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งมีสมาคมการค้า    
เข้าข่ายการถอนร้างตามเง่ือนไขดังกล่าว จํานวน 564 สมาคม (กทม.87 สมาคม และภูมิภาค 477 สมาคม) 
เพ่ือให้ฐานข้อมูลสมาคมการค้ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพสมาคมการค้า และกํากับดูแลสมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความน่าเช่ือถือ และส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการของสมาคมการค้าให้แก่สมาชิกเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2558 ได้ดําเนินการถอนร้าง
สมาคมการค้า จํานวน 170 สมาคม . (กทม. 21 สมาคม และภูมิภาค 149 สมาคม) ประกอบด้วย สมาคมค้าสลาก 
จํานวน 32 สมาคม และสมาคมประกอบธุรกิจทั่วไป จํานวน 138 สมาคม อีกทั้ง สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ ได้ย่ืน
คําขอแจ้งเลิกสมาคมการค้า ซึ่งได้ดําเนินการเลิกกิจการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน มีสมาคมการค้าที่ต้อง
ติดตามการดําเนินงานเพ่ือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จํานวน 393 สมาคม  

2.2 การตรวจเยี่ยมสมาคมการคา้ 
ดําเนินการตรวจเย่ียมสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก

ในเขต กทม. จํานวน 87 สมาคม และภูมิภาค 15 สมาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งติดตามการดําเนินงาน 
และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสมาคมการค้าเห็นความสําคัญในการพัฒนาและเพ่ิมบทบาทสมาคมการค้าให้เป็น
ตัวแทนที่เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ 
 
แนวทางการสง่เสริมพัฒนาและกํากับดูแลสมาคมการคา้ ปี 2559 
1. การส่งเสรมิพัฒนาสมาคมการค้า 

1.1 ปั้นสมาคมการค้ามือใหม่  
โดยมุ่งเน้นสมาคมการค้าที่จัดต้ังใหม่หรือมีการเปลี่ยนกรรมการหรือผู้บริหารของสมาคมการค้า เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสมาคม
การค้า โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

(1) ระดับเจ้าหน้าที่   
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้าทั่วไป การบริหารสมาชิก การส่ือสารอย่าง   

มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสมาคมการค้า  
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(2) ระดับกรรมการหรือผู้บริหารสมาคม  

เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นําในการขับเคลื่อนสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และการสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า  

1.2 สร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าตามแนวทาง Balanced Scorecard (BSC)  
เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงลึก กระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและ

บทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นําสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพ่ือเข้าร่วม
ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก
มาตรฐานสากล เป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี โดยดําเนินการร่วมกับพันธมิตรที่สําคัญ คือ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

1.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าตามกลุ่ม Cluster ธุรกิจ หรือ Value Chain  
เพ่ือเกิดการช่วยเหลือ เก้ือกูล และต่อยอดทางธุรกิจระหว่างสมาคมการค้า และพันธมิตรอ่ืน        

ที่เก่ียวข้อง 
1.4 การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กําหนดจัดการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
ประจําปี 2559 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล และกระตุ้น
ให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นําสมาชิก
ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และทบทวนเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
(2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาคมการค้าที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
(3) เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ไม่น้อยกว่า 100 ราย 
(4) ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายสมาคมการค้า 

ไม่น้อยกว่า 25 สมาคม 
(5) พิจารณาผู้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นตามเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
(6) กําหนดจัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจําปี 2559 

2. การกํากับดูแลสมาคมการค้าใหป้ฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1 ถอนร้าง (Cleansing) สมาคมการค้า  

ดําเนินการถอนร้างสมาคมการค้าที่ขาดการติดต่อกับสํานักงานทะเบียนสมาคมการค้า 2 ปีขึ้นไป 
หรือไม่นําส่งสําเนางบดุลหรือรายงานประจําปีต่อนายทะเบียนติดต่อกันต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ฐานข้อมูลสมาคม
การค้ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า 
และกํากับดูแลสมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความน่าเช่ือถือ และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินกิจการของสมาคมการค้าให้แก่สมาชิกเพ่ิมมากขึ้น 
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2.2 ตรวจเย่ียมสมาคมการค้า 

ดําเนินการตรวจเยี่ยมสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก 
เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังติดตามการดําเนินงาน และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสมาคมการค้า
เห็นความสําคัญในการพัฒนาและเพ่ิมบทบาทสมาคมการค้าให้เป็นตัวแทนที่เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่ม
การตรวจเย่ียมสมาคมการค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มสมาคมการค้าที่จัดต้ังใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และติดตามการดําเนินงานของสมาคมการค้า 

(2) กลุ่มสมาคมการค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านการส่งเสริมพัฒนาสมาคมการค้าให้เป็นที่รับรู้และเชิญชวนเข้าร่วม พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ  

(3) กลุ่มสมาคมการค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสมาคมการค้า เพ่ือติดตามการดําเนินงาน พร้อมให้
ข้อแนะนําในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือดําเนินการถอนร้างสมาคมการค้าต่อไป 

 
     

 
 

 
 
 
 

กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 


