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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

จากนโยบายการค้าท่ีสำาคัญของกระทรวงพาณิชย์

ภายใต้การนำาของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนา SMEs พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้

กบัเครอืขา่ยภาคธรุกิจการคา้ของไทย โดยให้เอกชนเปน็

ทัพหน้า กระทรวงพาณิชย์เป็นทัพหนุนนั้น กระทรวง

พาณชิยไ์ดม้อบหมายใหก้รมพฒันาธรุกจิการคา้ ร่วมกบั 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน ‘Together is 

Power 2020’ ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อมอบ

รางวัลและเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหาร

จดัการตามเกณฑม์าตรฐานสากล หวงักระตุน้ใหส้มาคม

การคา้พฒันาองค์กรและบทบาทในการพฒันาธรุกิจของ

ประเทศ พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตตาม

มาตรฐานธุรกิจสากล 

ในงานดงักล่าวไดรั้บเกียรตจิากรองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์เปน็ประธานมอบ

รางวัลและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลใน

การส่งเสริมการส่งออกการบริโภคภายในประเทศ

และการส่งเสริม SMEs” โดยระบุว่าการจัดงาน

มอบรางวัลฯ ในคร้ังนี้สะท้อนถึงความสำาเร็จในการ

Together 
is Power2020
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ส่งเสริมให้สมาคมการค้าซึ่งเป็นตัวแทนภาคธุรกิจได้

เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกันและเป็นท่ีน่ายินดีแก่

สมาคมการค้าและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล ซึ่งท้ังหมด

จะเป็นกำาลังสำาคัญในการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป ในส่วนของรางวัลสมาคมการค้า 

ดีเด่นได้ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการที่มาจาก 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนำาเอา

หลัก Balanced Scorecard หรือ BSC มาใช้ในการ

ประเมินศักยภาพสมาคมการค้าท่ีมีการบริหารจัดการ

เป็นเลิศใน 4 มิติ คือ

1) ผลสำาเร็จตามพันธกิจ พิจารณาจากการเติบโต

ของสมาชิก สมรรถนะทางการเงิน การให้บริการ 

ความมีส่วนร่วมของสมาชิก และการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก 

2) ความสามารถในการบริหารจัดการ พิจารณา

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 
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3) คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากความพึง

พอใจของสมาชกิ หนว่ยงานภายนอก และนำามาพฒันา

สมาคมการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) การพฒันาองคก์ร พจิารณาจากการบรหิารดว้ย

หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม

ต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

และความคิดสร้างสรรค์ในการดำาเนินกิจกรรมของ

สมาคมการค้า 

ในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับ ‘รางวัลสมาคม

การค้าดีเด่น’ จำานวน 24 สมาคม แบ่งเป็น 45 รางวัล

ตามรายมิติ โดยแยกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 

1-5 ปี จำานวน 1 สมาคม 3 รางวัล คือ สมาคมการ

ค้าบิสคลับไทย กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี จำานวน 7 

สมาคม 12 รางวัล คือ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ได้รับ

รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย, สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและ

แปรรูปแผ่นเหล็ก, สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ

ห้องเย็น, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ

สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และกลุ่มท่ี 3 จัดตั้ง 16 

ปีขึ้นไป จำานวน 16 สมาคม 30 รางวัล คือ สมาคม

ประกันชีวิตไทย (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมไทย

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ

ไทย, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมนกัประเมนิราคาอสิระ

ไทย, สมาคมรถเชา่ไทย, สมาคมไทยธรุกิจการท่องเท่ียว, 

สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษไทย, สมาคมธรุกจิ

บ้านจัดสรร, สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมเครื่องทำา 

ความเย็นไทย, สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย, 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 

นอกจากนี้ยังมีการมอบ ‘รางวัลผู้บริหารสมาคม

การค้าดีเด่น’ ให้กับผู้บริหารที่มีคุณลักษณะใน 5 ด้าน 

คอื การสรา้งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และความซือ่สัตย์

โปร่งใส ความสามารถในการบริหารงานสมาคมการ

ค้า การเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความร่วมมือ การสร้าง

ความเจริญเติบโตให้แก่สมาคมการค้า และสร้างสรรค์

ให้แก่สมาคมการค้า จำานวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 2 

รางวัลได้แก่ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่นจำานวน 

4 รายคือ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้า

บิสคลับไทย นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคม

อตุสาหกรรมไฟฟา้อเิลก็ทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมไทย 

นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ

นางนสุรา บญัญัตปิยิพจน์ นายกสมาคมประกันชวิีตไทย  

และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น จำานวน 4 รายคือ 

นางสาวชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมธุรกิจคลัง

สินค้า ไซโล และห้องเย็น นายกำาจร คุณวพานิชกุล 

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคมไทย นายวรัทภพ แพทยานันท์ เลขาธิการ

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล 

เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

กระทรวงพาณชิย ์คาดหวงัใหส้มาคมการคา้ท่ีไดร้บั

รางวลัในปน้ีี เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัสมาคมการคา้อืน่ๆ 

ในการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

สมาคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และขยายจำานวนมากขึ้น

เรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป เพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สร้างรายได้มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศ

ต่อไป

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่

ผ่านการรับรองตามเกณฑม์าตรฐาน ธรรมาภิบาลธรุกจิ 

ประจำาปี 2563 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่ง

กรมฯ ได้ริเริ่มจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 4 

แลว้ ในปีนีห้ลกัเกณฑ์ฯ ทีค่ณะกรรมการใชป้ระเมนิธรุกจิ

ยังคงพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้านคือ หลัก

นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความ

รับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบ

ไปด้วยตัวชี้วัดหลัก (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80) และตัวชี้วัดรอง (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70) และผลการประเมนิรวมของตวัช้ีวดั

ทัง้ 2 ตวัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ถงึจะผา่นเกณฑ์การ

รับรอง โดยคะแนนที่ได้มาจากการที่ธุรกิจได้แข่งขันกับ

ตนเองซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี 2563
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ปีนี้มีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมการประเมินจำานวน 

136 ราย แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจดีของภาคธุรกิจที่

ต้องการจะพัฒนาธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีความ

รบัผดิชอบตอ่สังคม มธุีรกิจทีผ่า่นการรบัรองตามเกณฑ์

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจำานวน 64 ราย ซึ่งกรมฯ 

ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการรับรองเพื่อเป็นเครื่องหมาย 

การนัตถีงึความซ่ือสตัยใ์นการทำาธุรกิจ สรา้งความเชือ่มัน่ 

ให้แก่คู่ค้า โดยหนังสือรับรองฯ จะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่

วันที่ออกให้และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ 

สามารถนำาไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเพื่อการันตีความโปร่งใสและ

มีธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมกันนี้กรมฯ จะระบุข้อความ 

“นิตบิคุคลน้ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาล

ธุรกจิ” ในหนา้หนงัสือรับรองนติบิคุคลเพือ่เปน็การสรา้ง

ความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า และประชาชนทั่วไป

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ในจำานวนธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธุรกิจทั้ง 64 ราย กรมฯ ได้คัดเลือก เพื่อ

ให้ได้รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม จำานวน  

9 ราย แบ่งเป็น 1) ธุรกิจขนาดเล็ก 3 ราย ได้แก่ บริษัท 

เงินมาธุรกิจ จำากัด, บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ 

แทค เซอร์วิส จำากัด และ บริษัท ชลาชล จำากัด 2) ธุรกิจ

ขนาดกลาง 3 ราย ได้แก่ บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทย

แลนด์) จำากัด, บริษัท จีเทคโปรดักส์ จำากัด และบริษัท 

เอ็กซา ซีแลม จำากัด และ 3) ธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ราย 

ได้แก่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำากัด และ

บริษัท ฟอร์แคร์ จำากัด ซ่ึงผู้แทนหน่วยงานท่ีได้รับโล่

เกยีรตคิณุธรรมาภบิาลธรุกจิยอดเยีย่มแตล่ะประเภทได้

ใหเ้กียรตเิข้าร่วมเสวนาหวัข้อ ธรรมาภบิาล : มาตรฐาน

ธรุกจิบนวิถีชวีติใหม ่โดยไดถ้า่ยทอดประสบการณก์าร

ทำาธุรกิจในช่วงที่ประสบกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์

โควิด 19 ที่ทำาให้ทุกธุร กิจได้ รับผลกระทบและ 

ต้องวางแผนปรับตัวให้ธุรกิจยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้  

ซึ่งธรรมาภิบาลทางธุรกิจเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีช่วย 

เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทำาให้ธรุกจิยังสามารถกา้วเดนิตอ่ไป 

และมีความยั่งยืนอยู่ได้จนถึงขณะนี้
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดีกับ

ธรุกจิทีไ่ด้รบัรางวลั และมุง่หวงัวา่การเชดิชเูกยีรตใินคร้ัง

นีจ้ะชว่ยสนบัสนนุและสรา้งขวญักำาลงัใจใหแ้กภ่าคธรุกจิ

ที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดี และจะเป็นแบบอย่างให้กับ

ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป โดยกรมฯ พร้อมให้การสนับสนุน

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลทุก

รายเป็นทีรู่จ้กัผา่นสือ่ประชาสัมพนัธต์ามชอ่งทางตา่งๆ 

ของกรมฯ อีกด้วย
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกไม้หวงห้าม
บนที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ทำาให้การปลูก การตัดไม้เศรษฐกิจเป็น
เรื่องที่ง่าย ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้เศรษฐกิจ
ได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทั่วไป จึงนับว่าเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้

ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง เพื่อนำามาเป็นทรัพย์สิน เป็น
มรดกให้ลกูหลาน สร้างให้เกิดอาชพีใหม่ๆ  มคีวามมัง่คง
มากยิง่ขึน้ รวมถงึการนำาไมม้คีา่ไปแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่า 
และนำามาเป็นหลักประกันสำาหรับขอสินเชื่อกับ 
สถาบันการเงินได้อีกด้วย ช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอก
ระบบ อกีทัง้เปน็การสรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมในการ

100,000 ไม้ยืนต้น
หลักประกันทางธุรกิจ

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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จัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน โดยช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า 
ชว่ยรกัษาระบบนเิวศ สรา้งสิง่แวดลอ้มใหส้มดุล และลด
ภาวะโลกรอ้น นอกจากนัน้ยงัสามารถนำาไมย้นืตน้ทีป่ลกู
มาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
ซึง่จะชว่ยให้เกษตรกรและประชาชนสามารถเขา้ถงึแหลง่
เงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

แม้ขณะนี้ จะมีเพียงธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินแห่ง
แรกที่ยอมรับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้  
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขอนำาไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญา 
หลักประกันทางธุรกิจแล้ว จำานวน 111,365 ต้น มูลค่า
รวมกว่า 132,169,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมี
จำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็นับว่าเป็นการนำาร่องให้
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ นำาไปเป็นแบบอย่าง ในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจไม้รายอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการ
จัดงาน “100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ” 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดความสำาเร็จอีกระดับหนึ่งที่
สามารถผลักดันใหไ้มย้นืตน้เปน็หลกัประกนัทางธรุกจิได ้ 
อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและ

ประชาชนปลูกต้นไม้บนที่ดินของตนเองและชุมชน  
ซึง่ภายในงานมกีารเสวนา หัวขอ้ “ปลกูไมย้นืตน้ สรา้ง
มูลค่าไม้เศรษฐกิจไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน
ของหน่วยงานพันธมิตรทั้งจาก ธ.ก.ส. คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม กรมป่าไม้ สำานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) 
ตัวแทนเกษตรกร มาร่วมเสวนาให้ความรู้เปิดมุมมอง
ใหม่ๆ  ในการส่งเสริมการปลูกไม้ยนืตน้เพือ่ประโยชนใ์น
อนาคต นอกจากนีย้งัมกีารจดันทิรรศการให้ความรูจ้าก
กรมปา่ไม ้ธ.ก.ส. BEDO องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
สำานักงานการวจิยัแห่งชาติ คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์  

จะเห็นได้ว่า การปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวทางสำาคัญ
ในดา้นการสรา้งสนิทรพัยแ์ละความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ให้กับเกษตรกร ส่งผลดีต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความยั่งยืน
ให้กับทรัพยากรและระบบนิเวศของไทย ซึ่งเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  
ทีต่อ้งการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนไดง้า่ย
และสะดวกมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4944 สายด่วน 1570 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ นับว่าเป็น

ความสำาเร็จอีกขั้นหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

โดยแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค 

บริโภค และงานบริการ ทำาให้ธุรกิจกลุ่มน้ีมีโอกาส

ประสบความสำาเร็จสูง ดังน้ันการขยายธุรกิจด้วยระบบ

แฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหาร 

จดัการเปน็ไปดว้ยความสะดวก มโีอกาสเตบิโตอย่างตอ่ 

เน่ือง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไม่น้อยเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นรูปแบบ

ธุรกจิอย่างหนึง่ท่ีชว่ยสรา้งการเตบิโตได้อยา่งรวดเร็ว แต่

การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบ

ความสำาเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพ

ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นความร่วม

มือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาค

การศึกษาที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับรูปแบบการ

ลงทุน วิธีการดำาเนินธุรกิจ จึงจะเป็นการพัฒนาในเชิง

คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ดังนั้น ธุรกิจที่จะก้าวไปสู่

การเปน็แฟรนไชสจ์ำาเปน็ต้องมคีวามพรอ้มและแขง็แกรง่

ในระดับหนึ่ง ไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อ

แฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจ 

การคา้ กระทรวงพาณชิย ์ได้ดำาเนนิการพฒันาศกัยภาพ

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ผู้บริโภคสูงสุด โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ และหน่วยงาน

พันธมิตรประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและ 

นำาเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารไทยพาณชิย ์และสมาคมแฟรนไชสแ์ละไลเซนส ์

ร่วมกันจัดงาน Thailand Franchise Award 2020:  

TFA 2020 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) เป็น

ประธานมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีมีการ

พัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 

5 ประเภท รวม 13 รางวัล ได้แก่

รางวัล Thailand Franchise Award 
2020

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ประเภทรางวัล ชื่อรางวัล ผู้ ได้รับรางวัล ชื่อแบรนด์

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ยอดเยี่ยมตามขนาด 

3 รางวัล

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อม ยอด
เยี่ยม (BEST SMALL FRANCHISE)

บริษัท อร่อยระเบิด จำากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอด
เยี่ยม (BEST MEDIUM FRANCHISE)

บริษัท โกลเด้น ครีม จำากัด 

รางวลัแฟรนไชสไ์ทยขนาดใหญย่อดเยีย่ม 
(BEST LARGE FRANCHISE)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 

5 รางวัล

รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม 
(BEST FOOD FRANCHISE)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม 
(BEST BEVERAGE FRANCHISE) บริษัท คามุ คามุ จำากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม 
(BEST SERVICE FRANCHISE)

บริษัท คาร์แลค 
(ไทย-เยอรมัน) จำากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม 
(BEST RETAIL FRANCHISE)

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษา
ยอดเยี่ยม (BEST EDUCATION 
FRANCHISE)

บริษัท สมาร์ท เบรน จำากัด

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

2 รางวัล

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอด
เยี่ยม (BEST INNOVATION  
FRANCHISE)

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำากัด

รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอด
เยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE)

บริษัท พี.โอ.ที.สยามโกลเด้น 
ฟรุ๊ต จำากัด

รางวัลสุดยอดธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทยแห่งปี 

2 รางวัล

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย 
(FRANCHISE OF THE YEAR)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด  
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง 
(FRANCHISE SHINING STAR)

บริษัท ออฟฟิศเมท 
ออมนิแฟรนไชส์ จำากัด

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์
ต่างประเทศ 

1 รางวัล

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม 
(BEST OVERSEAS FRANCHISE)  บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำากัด

รายชื่อธุรกิจที่ ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2020 

15  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ปรากฏการณ์ “Digital Transformation” กำาลัง

ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบัน

ภาครัฐกำาลังเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs แบบด้ังเดิม

ปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้

ธุรกิจ SMEs มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการใช้

ระบบออนไลน์หรือ e-Commerce เข้ามาช่วยดำาเนิน

การด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องมีการจัด

ทำาบัญชีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยธุรกิจขนาดเล็ก

ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีนักบัญชีประจำาสำานักงาน 

แต่จะใช้บริการของสำานักงานบัญชี เมื่อธุรกิจมีการปรับ

เปลีย่นไปเปน็องคก์รดิจทิลัมากขึน้ สำานกังานบญัชแีบบ

ดัง้เดมิทีม่กีารจดัทำาบัญชีด้วยกระดาษก็ต้องปรบัเปลีย่น

ระบบการจัดทำาบัญชีไปสูก่ารเปน็สำานักงานบญัชีดจิิทัล

ด้วยเช่นเดียวกัน

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ ในฐานะหน่วยงานสง่เสรมิ

และสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมือ

อาชีพและมีธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ต่อการพัฒนา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน

การบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะส่ง

เสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมความพร้อม

ทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยี 

ให้พร้อมรับกบัระบบเศรษฐกจิดิจทิลั ทีม่กีารบรหิารงาน

ภายในและให้บริการแก่ลูกคา้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) แบบครบวงจร อันจะนำาไปสู่

การปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการของธรุกจิสำานกังาน

บัญชีจากแบบดั้งเดิม Traditional Services ไปสู่การเป็น 

Digital Accounting Firm ซึ่งกำาลังจะกลายเป็นธุรกิจ

บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) ในอนาคต

อันใกล้นี้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จึงจัดพิธีมอบรางวัลสำานักงานบัญชีดิจิทัล 

ดีเด่นประจำาปี 2563 (Best Digital Accounting Firm 

Award 2020) ขึ้น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ 

PLATINUM AWARD, GOLD AWARD และ SILVER 

AWARD เพื่อกระตุ้นให้สำานักงานบัญชีคุณภาพปรับตัว

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีสำานักงานบัญชีคุณภาพ 

ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารอบแรกได้

รับประกาศเกียรติคุณ จำานวน 10 ราย และมีสำานักงาน

บัญชีคุณภาพที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

และได้รับรางวัลสำานักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น จำานวน 12 

ราย ดังนี้ 

สำานักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น 

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมฯ คาดหวงัวา่ สำานกังานบญัชจีะขยายบทบาท

ออกไป นอกเหนือจากความรับผิดชอบด้านการจัด

ทำาบัญชีและการจัดทำารายงานต่างๆ ไปสู่บทบาทที่

ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้นในฐานะเพื่อนคู่คิด

ของธุรกิจ SMEs อีกทั้งยังสามารถรองรับโครงการ  

National e-Payment ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การลดการใช้กระดาษด้วยการสร้างสังคมไร้กระดาษ 

ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์

ด้วย Cloud Computing พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล 

ทางบัญชีทั้งกระบวนการเข้าด้วยกันส่งผลให้งบการเงิน

ที่ได้มีความถูกต้อง สามารถจัดทำาบัญชีให้แก่ธุรกิจได้ 

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร 

 ลดการสูญหาย และความผิดพลาดในการส่งข้อมูล

สำานกังานบญัชมีบีทบาทสำาคญัในการสนบัสนนุให้

ธรุกจิจดัทำาบญัชแีละงบการเงินใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำานักงานบัญชีคุณภาพ

จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำานักงานบัญชีให้มีการ

จัดทำาบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือ

เปน็การยกระดบัคุณภาพสำานักงานบญัชไีทยสูม่าตรฐาน

สากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มี

โอกาสใช้บริการของสำานกังานบญัชีทีม่มีาตรฐานการให้

บริการในระดับสากล

ลำาดับ ชื่อบริษัท จังหวัด รางวัลที่ ได้รับ

1 บริษัท สำานักงานณรงค์การบัญชี (2518) จำากัด กรุงเทพมหานคร PLATINUM AWARD

2 บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษา จำากัด กรุงเทพมหานคร PLATINUM AWARD

3 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำากัด เชียงใหม่ PLATINUM AWARD

4 บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำากัด เชียงใหม่ GOLD AWARD

5 บริษัท สำานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำากัด กรุงเทพมหานคร SILVER AWARD

6 บริษัท สำานักงานบัญชีคราฟท์ จำากัด กรุงเทพมหานคร SILVER AWARD

7 บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำากัด (สาขากรุงเทพมหานคร) กรุงเทพมหานคร SILVER AWARD

8 บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำากัด สมุทรปราการ SILVER AWARD

9 บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์  จำากัด กรุงเทพมหานคร SILVER AWARD

10 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำากัด นนทบุรี SILVER AWARD

11 บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำากัด นนทบุรี SILVER AWARD

12 บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำากัด กรุงเทพมหานคร SILVER AWARD
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐและการใช้มาตรการ 
บังคับทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำาละเมิด

“เจ้าหน้าที่ ” ตามความนัยมาตรา 4 แห่ง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
หมายความว่า “ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด” ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของ
รัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายหรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้กระทำา
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
มีอำานาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ในการออกคำา
สั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชำาระเงินดังกล่าวภายในเวลา
ที่กำาหนดได้ โดยมีกำาหนดอายุความ ดังนี้

1. ถ้าหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำา
ในการปฏิบัติหน้าที่ สิทธิที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำา
ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
มีกำาหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐ

ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 9 

2.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำาละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระทำาในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้า
หนา้ที ่มกีำาหนดอายุความตามมาตรา 10 วรรคสอง ดงันี้

 2.1 กำาหนดอายคุวามสองปนีบัแตว่นัทีห่นว่ย
งานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจา้หนา้ท่ีผู้จะพงึตอ้ง
ใช้ ค่าสินไหมทดแทน หรือ

 2.2 กำาหนดอายุความหน่ึงปนัีบแตว่นัท่ีหนว่ย
งานของรัฐมีคำาส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้อง
รับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้อง
รับผิด 

ทั้งนี้ อำานาจในการออกคำาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชำาระเงนิคา่สนิไหมทดแทนตามมาตรา 12 นัน้ ผูม้อีำานาจ 
ออกคำาสั่ง คือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และ
จะออกคำาสั่งได้ภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ 

* นติกิรเชีย่วชาญ กรมพฒันาธรุกจิการคา้, เนติบณัฑติไทย, ผูส้อบผา่นหลกัสตูรกฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครองตามมาตรฐานท่ี ก.ศป.รบัรอง 

เดือนรุ่ง  สถิตย์ชัยวัฒนา* 

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



 1) การกระทำาละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้นต้อง 
เป็นการกระทำาในการปฏิบัติหน้าที่ และ 

 2) เจ้าหน้าที่ได้กระทำาการน้ันไปด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

โดยการพจิารณาออกคำาสัง่เรยีกใหเ้จา้หนา้ทีช่ดใช้
ค่าสินไหมทดแทนนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องคำานึงถึง
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำาและความเป็นธรรม
ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้เต็ม
จำานวนของความเสียหายก็ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ
ระบบการดำาเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับ
ผิดดังกล่าวออกด้วย และในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำาหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้
บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น ทั้งนี้ ตามความใน
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

เมือ่การออกคำาสัง่เรยีกให้เจ้าหนา้ทีช่ดใช้คา่สนิไหม
ทดแทนเป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอัน
ท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบ 
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงมี
ลักษณะเป็นคำาส่ังทางปกครองตามบทนิยาม “คำาส่ัง
ทางปกครอง” ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25391 เมื่อเป็นคำาส่ัง
ทางปกครอง จึงต้องมีการแจ้งคำาสั่งน้ันให้เจ้าหน้าที่ 
ผูต้อ้งชดใช้คา่สนิไหมทดแทนทราบ เพราะหากเจา้หนา้ที่
ไม่ได้รับแจ้งคำาสั่งดังกล่าวจะยังไม่มีผลทางกฎหมาย

ใช้ยันเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในฐานะผู้รับคำาส่ังได้ตามมาตรา 
42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ.2539 และเม่ือได้แจ้งคำาส่ังแล้ว คำาส่ัง
ทางปกครองน้ันย่อมมีผลใช้ยันเจ้าหน้าท่ีได้ตราบเท่าท่ี
ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ 
โดยเหตุอ่ืนตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ในกรณทีีเ่จ้าหนา้ทีไ่มช่ำาระคา่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำาหนด และหน่วย
งานของรัฐได้ให้คำาเตือนแล้ว หน่วยงานย่อมมีอำานาจ
ตามพระราชบญัญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพือ่นำาเงนิชำาระหนี้
ให้ครบถ้วนได้เอง โดยไม่จำาต้องฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาล
ออกคำาบังคับให้ ดังน้ัน การออกคำาส่ังทางปกครองดัง
กล่าว จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ได้
กระทำาการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้อง
คดี2 และมีผลทำาให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา 
193/14 (5) แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ทัง้นี ้
ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำาสั่ง เมื่ออายุความสะดุด
หยดุลงแลว้ ระยะเวลาทีล่ว่งไปกอ่นนัน้ไมน่บัเข้าในอายุ
ความ และหากเหตทุีท่ำาใหอ้ายุความสะดดุหยุดลงสิน้สดุ
ลงเวลาใด ใหเ้ร่ิมนบัอายุความใหมต่ัง้แตว่นัเวลานัน้ ทัง้นี้
ตามนัยมาตรา 193/15 แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน3

อนึ่ง คำาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำาระเงินค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 12 แหง่พระราชบัญญตัคิวามรบัผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 เป็นคำา ส่ัง 
ทางปกครองประเภทที่กำาหนดให้ชำาระเงิน หากปรากฏ
วา่ถงึกำาหนดแลว้ไม่มกีารชำาระโดยถกูตอ้งครบถว้น และ 

1 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.6/2561 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.319-320/2562
2 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 88/2558 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.319-320/2562
3 ในคดีปกครอง เดิมความเห็นยังอาจไม่ตรงกันว่าการออกคำาสั่งทางปกครองถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ได้กระทำาการอื่นใดอันมีผล 
 เป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีและมีผลทำาให้อายุความสะดุดหยุดลง แต่เมื่อสะดุดหยุดลงแล้วจะเริ่มนับอายุความใหม่เมื่อใด นั้น ยังเห็นแตกต่างเป็น  
 ๓ แนวทาง คือ (๑) เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ออกคำาสั่งทางปกครองและคำาสั่งมีผล (๒) เริ่มนับใหม่เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาให้ใช้เงินตามคำาสั่งทางปกครอง 
 แล้วไม่ใช้เงิน และ (๓) เริ่มนับใหม่เมื่อคำาสั่งทางปกครองอันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นผลลงหรือไม่มีสภาพบังคับแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 
 มีแนวคำาวินิจฉัย คือ คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.86/2563 (อ่านเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563) วินิจฉัยเป็นไปตามแนวทางความเห็นที่ (2) กล่าวคือ อายุ 
 ความเริ่มนับใหม่เม่ือครบกำาหนดระยะเวลาให้ใช้เงินตามคำาสั่งทางปกครองแล้วไม่ใช้เงิน (คำาสั่งทางปกครองมีผลเมื่อได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  
 2561 กำาหนดให้ใช้เงินให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน คือ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 อายุความจึงเริ่มนับใหม่ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 3 มกราคม 2562)

19  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งทางปกครองได้ปฏิบัติตามขั้นตอน 
หรือวิธีการอันเป็นสาระสำาคัญที่กำาหนดไว้สำาหรับการ 
กระทำานัน้ โดยมหีนงัสอืเตอืนให้เจา้หนา้ทีผู่อ้ยู่ในบงัคบั 
ของคำาส่ังทางปกครองนั้นชำาระภายในระยะเวลาที่
กำาหนดซ่ึงต้องไมน่อ้ยกวา่เจด็วนั ถา้ไมม่กีารปฏบิตัติาม
คำาเตือน เจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งทางปกครองมีอำานาจใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำาระเงินให้
ครบถ้วนได้เอง4 โดยไม่จำาต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอ
ใหศ้าลออกคำาบงัคบัใหแ้ตอ่ยา่งใด เพราะเมือ่หน่วยงาน
ของรัฐมีอำานาจตามกฎหมายที่จะดำาเนินการเพื่อให้ได้
มาซึ่งค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำาละเมิด
ตนได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว กรณีนี้จึงถือได้ว่าการแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐได้รับนั้น 
ไม่จำาต้องมีคำาบังคับของศาลปกครองตามที่กำาหนดใน
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ดงันัน้ คำาวนิจิฉยัของศาลปกครองสูงสดุชว่งทีผ่า่น
มา (กอ่นป ี2554)5 จงึวนิจิฉยัไวเ้ปน็บรรทดัฐานวา่ หน่วย
งานของรัฐซึ่งเป็นผู้ออกคำาสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้า
หน้าที่ชำาระเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่มีสิทธิฟ้อง
เจ้าหน้าที่ผู้กระทำาละเมิดต่อศาลปกครองตามมาตรา 
42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งคำาวินิจฉัยดัง
กล่าววางอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนสมัย
ใหม่ที่สำาคัญยิ่งหลักหนึ่งที่ว่า “อำานาจที่กฎหมายมอบ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กระทำาการต่างๆ มิใช่ทรัพย์
สมบัติส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะสละเสียได้
ตามความพอใจของตน” เมือ่กฎหมายมอบหมายใหม้ี
อำานาจกระทำาการใดก็ตาม เจา้หนา้ทีข่องรฐัมหีนา้ทีท่ีจ่ะ

ตอ้งใชอ้ำานาจน้ัน และเมือ่กฎหมายให้อำานาจหน่วยงาน
ของรัฐในการออกคำาส่ังเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำาระเงินและ 
มีอำานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไป
ตามคำาส่ังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้อำานาจน้ัน  
จะละเลยไมใ่ชอ้ำานาจดังกล่าวแล้วกลับมาฟอ้งเจา้หนา้ท่ี 
ต่อศาลขอให้ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาบังคับให้ 
เจา้หน้าทีผู้่กระทำาละเมดิชำาระเงินคา่สินไหมทดแทนนัน้
หาเป็นการชอบไม่ และหากศาลรับคำาฟ้องของหน่วย
งานรัฐไว้พิจารณาพิพากษา ก็จะมีผลเท่ากับว่าศาล
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ที่จะต้องใช้อำานาจตามที่กฎหมายมอบหมายให้
ใช้โดยปริยาย6 

ในระหว่างปี 2554 - 25577 ศาลปกครองสูงสุด
ได้กลับแนวคำาวินิจฉัย โดยเห็นว่ากรณีท่ีหน่วยงาน
ทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยัง
มีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครอง ก็ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานท่ีจะ
ใช้สิทธิทางศาล กล่าวคือ หน่วยงานชอบที่จะเสนอ 
ข้อพิพาทให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์
ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันท่ีจะได้รับ 
การรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาล ทั้งน้ี ข้อขัดข้อง
ในการบังคับใช้กฎหมายนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้อง
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ได้พยายามดำาเนินมาตรการบังคับ
ทางปกครองแลว้ แตก่ย็งัไมอ่าจทีจ่ะดำาเนนิการใหบ้รรลุ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ จึงมีความจำาเป็นต้อง
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อ 
เจ้าหน้าที่ตามคำาสั่งทางปกครอง 

4 มาตรา 63/7 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3)   
 พ.ศ.2562 (ยกเลิกมาตรา 55 ถึงมาตรา 63)
5  คำาสั่งคำาร้องที่ 113/2545, 74/2546, 157/2546, 154/2547, 242/2547, 337/2547, 618/2547, 838/2547, 913/2547, 12/2548, 191/2548, 196/2548,  
 797/2548, 133/2551, 809/2551 และ 485/2552
6 ความเห็นแย้งในคำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ประชุมใหญ่)
7 ตามนัยคำาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 128/2554 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ประชุมใหญ่)
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แมป้จัจบุนัหนว่ยงานของรฐัอาจใชม้าตรการบงัคบั
ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
และ ขายทอดตลาดได้ตามมาตรา 63/7 ถึงมาตรา 63/14 
แหง่พระราชบญัญตัวิิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 อันเป็นการ
กำาหนดมาตรการหน่ึงเพ่ือให้ได้รบัชำาระเงินโดยครบถว้น 
อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า หน่วยงานไม่มี
ความพร้อมในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2562 เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
และความชำานาญในการสืบทรัพย์ ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน และขายทอดตลาด อีกทั้งยังมีข้อขัดข้องเรื่อง
การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ และการทีห่นว่ยงานของรัฐ
จะดำาเนนิการบังคบัทางปกครองเอง อาจทำาให้เกดิความ
เสยีหายแกท่างราชการได้ ก็ไมต่ดัสทิธิหนว่ยงานของรฐั
ทีจ่ะใชส้ทิธทิางศาล ทัง้นี ้ตามคำาสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่
คผ.86/2563 (อ่านเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563)8 แต่ถึง
อยา่งไรกดี็ การใชส้ทิธิเรยีกรอ้งทางศาลทีว่า่นัน้ ตอ้งอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาในการฟ้องคดีด้วย9 

เกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี กรณีเจ้าหน้าที่
กระทำาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทำาในการปฏิบัติหน้าท่ีประการหนึ่ง หรือมิใช่การ 
กระทำาในการปฏิบัติหน้าที่อีกประการหนึ่ง สิทธิเรียก
ร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหาย
ทั้งสองประการนั้น มีกำาหนดอายุความตามมาตรา 10 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กล่าวคือ มีกำาหนดอายุความ
สองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน10 และ
กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้อง 
รับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้อง
รับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำาหนด
อายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำาสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง11 และในกรณี
ที่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่ามีเจ้าหน้าท่ีต้อง 
รับผิดแตกต่างไปจากความเห็นของหน่วยงาน ถือว่า
หน่วยงานได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนใหม่ในวันท่ีหน่วยงาน
ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีเช่นว่านี้
อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วย
งานมีกำาหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานได้
รับแจ้งความเห็นจากกระทรวงการคลัง12 ซึ่งถือว่าเป็น
วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น 

สำาหรับอายุความฟ้องคดีในเร่ืองละเมิด แต่เดิม
มา มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บญัญัตไิวเ้ปน็การทัว่ไปในวรรคหน่ึงวา่ “สทิธเิรยีกรอ้ง
ค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุ
ความเมือ่พน้ปหีนึง่นบัแตว่นัทีผู่ต้อ้งเสยีหายรูถึ้งการ
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทน หรือ
เมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำาละเมิด” และในวรรคสอง
บัญญัติว่า “แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็น
ความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี

8 มาตยืนตามแนวคำาวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คำาสั่งที่ 420/2557 (ประชุมใหญ่)
9  ระยะเวลาในการใชส้ทิธฟิอ้งคดีกรณเีกิดเหตขัุดข้องในการบงัคบัตามคำาสัง่ทางปกครอง มแีนวคำาวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสดุ วนิจิฉยัไวเ้ปน็ 2 แนวทาง  
 คือ
 (1) คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐/๒๕๖๑ และคำาสั่งที่ คผ.86/2563 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด 
  ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 (2) คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 620/2560 ใช้ระยะเวลา 1 ปี ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
  2542
10 หมายถึง วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้วินิจฉัยสั่งการแล้ว (คำาพิพากษาศาล 
 ปกครองสูงสุดที่  อ.547/2558 อ.701-702/2559 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.6/2561 คผ.20/2561 คผ.125/2562)
11  หมายถึง วันที่หน่วยงานได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2560)
12 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.258/2561
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กำาหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้น
ไซร ้ท่านใหเ้อาอายคุวามทีย่าวกว่านัน้มาบงัคบั” แม้
ต่อมามาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จะบัญญัติ
เรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่
เป็นผู้กระทำาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ แต่บทบัญญัติ 
ดงักล่าวซ่ึงเปน็กฎหมายพเิศษมขีอ้ความขดัหรือแยง้กบั
มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นกฎหมายทั่วไป จึงมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติ
มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็
แตเ่ฉพาะวรรคหนึง่ในสว่นทีก่ำาหนดให้สทิธิเรยีกรอ้งขาด
อายุความเมื่อพ้นกำาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้
ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เท่านั้น หาได้มีข้อความขัดหรือแย้งและมีผลเป็นการ
ยกเลิกมาตรา 448 วรรคหนึ่งในส่วนที่กำาหนดให้สิทธิ
เรยีกรอ้งขาดอายคุวามเมือ่พน้กำาหนดสบิปนีบัแตวั่นทำา
ละเมิด13 และวรรคสองในส่วนที่กำาหนดว่าถ้าเรียกร้อง
ค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมาย
ลักษณะอาญาและมีกำาหนดอายุความทางอาญายาว
กว่าท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ14 แต่
อยา่งใดไม ่และแมต่้อมามาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 จะบัญญัติไว้เป็นการทั่วไปว่า การฟ้องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทำาละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
ใหย้ืน่ฟอ้งภายในหน่ึงปีนับแตว่นัทีรู่ห้รือควรรูถึ้งเหตแุหง่
การฟอ้งคด ีแตไ่ม่เกินสบิปีนับแตว่นัทีมี่เหตแุหง่การฟอ้ง
คดี แตบ่ทบญัญติัแห่งกฎหมายดังกลา่วซ่ึงเป็นกฎหมาย

ทั่วไปก็มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ยกเลิกมาตรา 10 วรรค
สอง แหง่พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้
หน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ15 

กรณีเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย

คำาส่ังของหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายจากการกระ
ทำาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทีส่ั่งใหเ้จ้าหนา้ท่ี 
ผู้นั้นชำาระเงินค่าสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น
ได้รับแจ้งคำาส่ังไว้โดยชอบแล้ว ย่อมมีผลทางกฎหมาย
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในอันที่จะต้องนำา
เงินค่าสินไหมทดแทนตามจำานวนที่ระบุไว้ในคำาสั่งมา
ชำาระให้แก่หน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
เวลาที่ระบุไว้ในคำาสั่งดังกล่าวนับแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้
น้ันได้รับแจ้งคำาส่ังหรือเวลาท่ีตามกฎหมายแล้วถือว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับแจ้งคำาสั่งเป็นต้นไปตามมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 และคำาสั่งทางปกครองนั้นย่อมมี
ผลตราบเท่าที่ไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อน
เวลาหรอืโดยเหตอุืน่ตามมาตรา 42 แหง่พระราชบัญญตัิ
เดียวกัน และโดยที่หน้าที่ที่คำาสั่งดังกล่าวก่อให้เกิดแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น มิใช่หน้าที่ซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดย
สภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยแท้
แต่อย่างใด ดังน้ัน เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้น้ันถึงแก่ความตาย
ในขั้นตอนการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง คำาสั่ง
ทางปกครองที่ใช้เป็นฐานในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองและหน้าที่ที่คำาส่ังทางปกครองดังกล่าวก่อให้

13 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.96/2552
14 อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญา เป็นไปตามมาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
 ความอาญา “มาตรา 51 ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องทางแพ่งเนื่องจากความผิดนั้นย่อมระงับไปตามกำาหนดเวลาดังที่บัญญัติ 
 ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา แม้ถึงว่าผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตในมาตรา 193/20 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะ 
 เป็นผู้ฟ้องหรือได้ฟ้องต่างหากจากคดีอาญาก็ตาม 
 ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจำาเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายท่ีจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกำาหนด 
 อายุความในมาตรา 193/32 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ถ้าโจทก์ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจำาเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ยื่นฟ้องแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีอายุความ 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”
 ถ้าคดีอาญาใดได้ฟ้องต่อศาลและได้ตัวผู้กระทำาความผิดมายังศาลด้วยแล้ว แต่คดียังไม่เด็ดขาดอายุความซ่ึงผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุด 
 หยุดลงตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
15 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2560, คำาสั่งที่ 692/2560, คำาสั่งที่ คผ.125/2562
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เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจึงมิได้สิ้นผลลงไปพร้อมกับ
ความตายของเจ้าหน้าท่ีแต่อย่างใด แต่หน้าที่ดังกล่าว
เปน็มรดกตกทอดแก่ทายาทของเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้พรอ้มๆ 
กับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในอันที่จะต้องชำาระ
ค่าสินไหมทดแทน และบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ 
และความรบัผิดอืน่ๆ ซึง่ตามกฎหมายหรอืวา่โดยสภาพ
แล้วไม่เป็นการเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันทีที่เจ้า
หน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
1600 ทายาทของเจ้าหน้าที่ท่ีถึงแก่ความตายจึงมีหน้า
ท่ีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่คำาสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อ
ให้เกดิแกเ่จา้หนา้ทีท่ีถ่งึแกค่วามตายแทนเจา้หนา้ทีผู้่นัน้ 
ทัง้นี ้ไมเ่กนิมลูคา่หรอืราคาทรพัยม์รดกของเจา้หน้าทีท่ี่
ตกทอดแกท่ายาทเทา่น้ันตามมาตรา 1601 แหง่ประมวล
กฎหมายเดยีวกนั หากทายาทละเลยไมน่ำาเงนิคา่สนิไหม
ทดแทนมาชำาระให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยถูกต้องครบ
ถว้นภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด หนว่ยงานของรัฐก็ย่อม
ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามทีก่ำาหนดในพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก่
ทายาทของเจา้หนา้ทีท่ีถ่งึแก่ความตายได้16 ภายใตบ้งัคบั
แห่งบทบัญญัติมาตรา 63/4 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แหง่พระราชบญัญตัวิิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2562 ในกรณทีีม่ขีอ้ขดัขอ้ง
ในการใชม้าตรการบังคบัทางปกครองก็ไมตั่ดสทิธิหน่วย
งานของรัฐที่จะใช้สิทธิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอ
บงัคบัตามสิทธเิรยีกรอ้งอนัมตีอ่เจา้มรดกไดภ้ายในอายุ
ความตามมาตรา 1754 วรรคสาม แหง่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์17

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ออกคำาสั่งเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่ถึงแก่

ความตายก่อน หน่วยงานของรัฐย่อมไม่มีอำานาจออก
คำาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใน
กรณีทีอ่อกคำาส่ังเรียกใหช้ดใชค้า่สินไหมทดแทนแลว้แต่
เจ้าหน้าที่ได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับทราบคำาสั่ง 
คำาสั่งทางปกครองนั้นย่อมไม่เกิดผลทางกฎหมายและ
ไม่อาจใช้ยันเจ้าหน้าที่ได้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
จงึไมอ่าจใชสิ้ทธเิรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนจากทายาท
ของเจา้หน้าทีผู่ถึ้งแก่ความตายน้ันโดยอาศัยอำานาจตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 โดยออกคำาสั่งให้ทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำาระค่าสินไหมทดแทนได้18 หน่วยงาน
ของรฐัทีเ่สยีหายจะตอ้งใช้สทิธเิรยีกรอ้งทางศาลเพือ่ขอ
ให้ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาส่ังให้ทายาทของเจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นชำาระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความหนึ่งปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รู้หรือควรได้รู้
ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น และต้องทราบแล้วว่า
หน่วยงานมีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้ามรดก 
แตไ่มเ่กนิสบิปนีบัแตเ่มือ่เจ้าหนา้ทีถ่งึแกค่วามตาย ท้ังนี ้
ตามมาตรา 1754 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากหน่วยงานของรัฐที่เสีย
หายในฐานะเจ้าหนี้ยังไม่ทราบว่าตนมีสิทธิเรียกร้องต่อ
เจ้ามรดกในขณะที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้า
มรดก อายุความหน่ึงปีจะยังไม่เร่ิมนับ19 และไม่ว่าจะ
เป็นประการใดก็ตาม หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของ
รัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือหน่ึงปีนับแต่วันท่ีหน่วย
งานของรัฐมีคำาส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับ
ผดิ แตก่ระทรวงการคลงัตรวจสอบแลว้เหน็วา่ตอ้งรบัผดิ 
และต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระทำาละเมิด20 

16 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.121/2561
17 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 128/2554 คำาสั่งที่ 830/2557
18 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.319-320/2562
19 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 579/2551, คำาสั่งที่ 835/2557
20 คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 307/2560, คำาสั่งที่ 39/2562
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“โชวห่วย” Never Die! 
 เมื่อปรับโฉมใหม่ 
 ใส่ “เทคโนโลยี - พลิกแนวคิด” 
สู่ภาพ Outlet ชุมชน
คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่� “ร้านโชวห่วย” กำ�ลังถูกบีบให้ห�ยไปช้�ๆ จ�กก�รเข้�ม�ของ “ร้านสะดวกซื้อ” ใช่หรือไม่  
แต่ห�กได้รู้สถิติ “การเติบโต” ของร้�นค้�โชวห่วย คุณอ�จไม่คิดเช่นนั้น เพร�ะ…

● ในปี 2561 ประเทศไทยมีร้�นค้�โชวห่วย 438,820 ร้�น ส่วนปี 2562 “เพิ่มขึ้น” เป็น 443,123 ร้�น

● เมือ่เทยีบ “สว่นแบง่” ระหว�่งร�้นโชวห่วย ร�้นสะดวกซือ้ และไฮเปอรม์�รเ์กต็ จะพบว�่ ร�้นโชวห่วยมสีดัสว่นสงูสดุ 
 ที่ 44.1% ต�มด้วยร้�นสะดวกซื้อ 31.8% และไฮเปอร์ม�ร์เก็ต น้อยสุดที่ 24.1%

หากพิจารณา “การกระจายตัว” โดยแบ่งตามภูมิภาคจะพบว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นภาคที่มี 
ร้านค้าโชวห่วยกระจายอยู่มากที่สุดในประเทศถึง 34% ขณะที่ ภาคกลาง 22% ภาคเหนือ 16% ภาคใต้ 15% ส่วนกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล อยู่ที่ 13%

ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันอย่างเข้มข้น
ของเหลา่รา้นคา้ ทัง้รา้นโชวหว่ย รา้นสะดวกซือ้ และ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ทกุคนลว้นตอ้งขยบัตวัเพือ่ตอบโจทย์
และเอาชนะใจผู้บริโภคให้ได้

ภ�คเหนือ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ�คกล�ง

ภ�คใต้

กรุงเทพมห�นคร

โชวห่วยโตตอ่เนือ่งครองแชมป์สว่นแบง่การตลาด

KEEP YOUR DISTANCE

16%

41.1% 31.8% 24.1%

34%22%

15%

13%

ก�รเติบโตของร้�นโชวห่วย

ส่วนแบ่งในตล�ด

ก�รกระจ�ยตัวของโชวห่วยทั่วประเทศ

ร้�นโชวห่วย ร้�นสะดวกซื้อ ไฮเปอร์ม�ร์เก็ต 
ที่ม�: กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

   กระทรวงพ�ณิชย์

24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://gybo.org/

ประเดน็นีม้าจากการที ่กระทรวงพาณชิย ์ไดจ้ดัโครงการ 
“พัฒนารา้นคา้ปลีกสู ่SMART โชวหว่ย” ซึง่รว่มกบัภาครฐั  
เอกชน สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สถาบันการศึกษา และ 
สถาบันการเงิน รวมถึง ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย 
ในระดับท้องถิ่น ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค  
และผู้ ให้บริการแอปพลิเคชัน เพื่อเปิดตัวการพัฒนา
ร้านค้าโชวห่วยให้กลายเป็น SMART โชวห่วย ด้วยการ 
พลิกกลยุทธ์ปรับร้านค้าเป็นโฉมใหม่กับแนวคิด “คนซ้ือ 
สะดวก คนขายจัดการง่าย” เช่น ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วย

จัดการระบบ แบ่งเบาภาระการบริหารจัดการ ขยายบริการ  
สร้างยอดขายเพ่ิม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ 
ชุมชน แนวคิดดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงโครงการนามธรรม  
เพราะกระทรวงพาณิชย์ประกาศเอาจริง! ทั้งยังกำาหนด 
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าภายในปี 2563 จะสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับร้านค้าโชวห่วยไม่ต่ำากว่า 
30,000 ร้านทั่วประเทศ เพ่ือผลักดันให้ร้านค้าประเภท 
ดังกล่าวมีศักยภาพมากขึ้น สามารถเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

ในแง่การปรับตัวของร้านค้าโชวห่วยที่ภาครัฐและพันธมิตรความร่วมมือ 
พยายามผลักดันผ่านโครงการนี้ ถูกวิเคราะห์มาจาก Pain Point จริงของธุรกิจ พร้อม
กับพัฒนาเป็นต้นแบบให้เห็นภาพความเป็นไปได้จริง ซึ่งหลักการพลิกโฉมของร้านค้า
โชวห่วยง่ายๆ ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่จะทำาให้ร้านค้าสะดวกกับผู้บริโภค เช่น การจัด
ผังร้าน-เรียงสินค้าให้ง่ายต่อการค้นหา, การจัดโปรโมชันดึงดูดลูกค้า, การใช้เทคโนโลยี
ช่วยบริหารจัดการให้เป็นระบบ อาทิ เครื่อง POS เพื่อช่วยบริหารสต็อกสินค้าและ 
การทำาบัญชี, การรับชำาระสินค้าผ่าน QR code, การจำาหน่ายสินค้าชุมชน หรือแม้แต ่
การเตมิภาพลกัษณ์ มุมกาแฟ และครวัชุมชน รวมถึงการเปดิจุดรบัชำาระคา่บรกิารเพือ่สรา้ง 
ช่องทางรายได้ใหม่ๆ แก่ร้าน เป็นต้น

ต้องยอมรับว่ าแนวคิดดั งกล่ าวไม่ ใช่ เรื่ องยาก  
แถมไอ เดี ยที่ ภ าครั ฐพยายามเฟ้นออกมาแนะนำ า 
ร้านค้าโชวห่วยให้ปรับตัวเช่นนี้ ก็ยังเป็นแนวทางท่ีเรียกว่า
ค่อยเป็นค่อยไป ชวนให้ร้านค้าลุกขึ้นปัดฝุ่นให้ตัวเองแต่ 
ไม่ถึงกับต้องทุบร้านสร้างใหม่ เพราะเทคโนโลยีท่ีว่ามาท้ังหมด 
กเ็ป็นแนวทางทีร่า้นสะดวกซือ้และไฮเปอรม์ารเ์กต็ตอ้งมุง่ไป
เชน่กนั แตส่ิง่ท่ีเปน็อุปสรรคและทำาใหค้วามสำาเรจ็เกดิข้ึนยาก
ทีส่ดุ กค็อื การก้าวขา้มออกจากกรอบความคิดเดิม! ส่ิงนีต้า่ง
หากที่เป็นอุปสรรคขนาดมหึมาของร้านค้าโชวห่วยด้ังเดิม 
ดังนั้น นอกจากแนะนำาแนวทางแล้ว กระทรวงพาณิชย์ 
ยังออกแอ็คชันสำาคัญผ่านการพัฒนาความรู้การบริหาร 
จัดการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่ ง ยืนให้ด้วย  
รวมถึงแนวทางการใช้ เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพื่อ 
บริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทีม 

พีเ่ลีย้งเพือ่ชว่ยใหค้ำาปรกึษา ปรบัภาพลกัษณใ์หร้า้นคา้ ทัง้ยงัมี 
บริการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา การเชื่อมโยงสินค้า 
SME-OTOP และสินค้าชุมชนจากท้องถิ่น เพื่อจำาหน่าย
ในร้านค้าเพื่อขยายช่องทางสร้างรายได้ จากสถิติการ
เติบโตแบบน้ำาซึมบ่อทรายของ “ร้านค้าโชวห่วย” ที่ได้เห็น  
ประกอบกับแนวทางการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมของ 
ภาครัฐและเอกชนท้ังหลาย เช่ือว่า “เอกลักษณ์” ความ
เป็นร้านโชวห่วยจะยังคงอยู่กับสังคมไทยไปอีกนานเท่านาน 
และยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพได้อีกยาวไกล ไม่แน่ว่า… 
ท้ายท่ีสุดเราอาจไดเ้ห็น โชวห่วยยคุใหมท่ี่กลายเปน็ “Outlet”  
ท่ีมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับชุมชน และสวมบทบาท 
เดิมกับการเป็น “ฐานรากทางเศรษฐกิจ” ของประเทศไทย
ไปอีกยาวนาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.marketingoops.com/reports/grocery-store/

รัฐออกแรงหนุน “โชวห่วย” พลิกโฉม ยกระดับสู่ “SMART โชวห่วย”

พิสูจน์ ไอเดยี “โชวหว่ยอจัฉรยิะ” เปน็ไปได้ ในสงัคมไทย!

อุปสรรคสำาคัญ คือ การก้าวข้าม “บันไดขั้นแรก” ไม่ใช่ “คู่แข่งรายใหญ่”

SCAN
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DBD Solution
Q & A

คำาถาม 7 ข้อ
ที่ธุรกิจต้องตอบให้ ได้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง?

1. ตกลงลูกค้าของธุรกิจเป็นใครกันแน่?
คำาถามพื้นฐานที่สุดอย่าง “ลูกค้าของเราคือใคร” นี่

แหละที่หลายคนชอบตั้งคำาถาม แต่น้อยคนที่จะกล่ันกรอง

จนได้คำาตอบจริงๆ การหาลูกค้าที่แท้จริงทำาให้เรารู้ว่าเรา

ต้องทุ่มเงิน ทุ่มแรง ทุ่มทรัพยากรไปกับอะไรบ้างเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และตัดงบ ตัด

ทรัพยากรกับเรื่องที่ไม่จำาเป็น

แมคโดนัลด์เป็นตัวอย่างชัดเจน แมคโดนัลด์ในช่วงปี 

2010 มสีาขาทัว่โลกประมาณ 32,000 แหง่ มีคนมาใชบ้รกิาร

เกือบ 60 ลา้นคนทัว่โลก ในชว่งป ี1980 - 1990 แมคโดนลัด ์

ตระหนักดีว่าลูกค้าไม่ใช่คนที่มากินร้านอาหาร แต่เป็น 

นักพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละเจา้ของแฟรนไชส ์ทำาใหแ้มค

โดนัลด์เปิดสาขาได้เพิ่มอีกปีละ 1,700 สาขา 

แมคโดนัลด์ถามคำาถามที่ว่า “จริงๆ แล้ว ลูกค้าของ

เราเปน็ใครกนัแน?่” อยู่เรือ่ยๆ จนในทีส่ดุ Jim Cantalupo 

CEO ของแมคโดนัลด์ในตอนนั้นฟันธงว่า “หัวหน้าสาขา

ของแมคโดนัลด์น่ันแหละคือลูกค้า” ทำาให้แมคโดนัลด์

แต่ละสาขามีเมนูที่ปรับไปตามรสนิยมของลูกค้าในพ้ืนท่ี  

จนลูกค้าที่มากินพอใจ

2. ค่านิยมของบริษัทให้ความสำาคัญกับใครกันแน่?
ลูกค้า พนักงานบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ตกลงใครกันแน่ท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ และประโยชน์ของ

ใครกนัแนท่ี่ตอ้งมาก่อน? บางธรุกจิอาจจะตอบวา่ ทา้ยทีส่ดุ 

พนักงานของบริษัทต้องมาก่อนเสมอ เพราะถ้าเราให้ความ

สำาคัญ ดูแลพนักงานของเราอย่างดี พนักงานของเราก็จะ

ดูแลลูกค้าของเราอย่างดี และน่ันก็หมายถึงสิ่งดีๆ ท่ีจะได้

กลับมาสู่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและคนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของเรา 

ซึ่งคำาตอบนั้นไม่มีถูกผิด แต่การส่ือสารคำาตอบที่ได้

ให้กับคนในและนอกบริษัทต่างหากท่ีสำาคัญกว่าตัวคำาตอบ 

เสียอีก และนั่นก็ช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ สำาหรับ

ธุรกิจ

ปีเตอร์ ดรักเกอร์

ความผิดพลาด

ที่ซีเรียสที่สุดไม่ได้เกิดจาก

คำาตอบที่ผิด 

แต่หายนะที่แท้จริง

เกิดจากการตั้งคำาถาม

ที่ผิดต่างหาก

“ “ ภ าว ะ เ ศรษฐ กิจถดถอย มักทำ า ใ ห้ เ ร า เ ห็ น 
ข้อบกพร่องของกลยุทธ์การดำาเนินงาน แต่ไม่ใช่ทุกคน
ที่สามารถหาข้อบกพร่องของธุรกิจของตัวเองเจอ
และแก้ได้ทุกจุด และก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีเจอจุดอ่อนของ
ธุรกิจแล้วแน่ใจว่าใช่จุดอ่อนจริงๆ

 จากบทความของ Robert Simons จาก  
Harvard Business Review ได้พูดถึง 7 คำาถาม
สำาคัญที่ต้องตอบเพ่ือทดสอบกลยุทธ์ของธุรกิจ 
เม่ือต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่ง 7 คำาถามสำาคัญ 
ก็ช่วยให้เราทบทวนว่าธุรกิจของเราให้ความสำาคัญ 
กับอะไรกันแน่ อะไรมีความสำาคัญมากท่ีสุดก่อนหลัง 
อะไรคือตัวชี้วัดที่เราต้องรู้จริงๆ ธุรกิจของเราต้องจริงจังกับการปรับตัวอย่างไรเพ่ือจะได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ 
เข้ากับเรื่องที่ไม่คาดฝันในอนาคต

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



3. อะไรกันแน่ที่เป็นตัวบอกศักยภาพของธุรกิจ?
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ทำาให้ เราเก็บข้อมูลมี

ประสทิธภิาพมากขึน้กวา่แตก่อ่น ตวัชีว้ดัทีบ่อกถงึศกัยภาพ

และความสามารถของธุรกิจจึงมีมากขึ้น ทำาให้เราได้เห็น  

แต่คำาถามคือแล้วข้อมูลตัวไหนล่ะที่สำาคัญพอที่เราจะใช้

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้? เพราะยิ่งมีตัวชี้วัดมากเกินไป

ทำาให้เกิดค่าเสียโอกาสตามมา แทนที่เราจะโฟกัสไปตัว 

ที่สำาคัญ กลับต้องเสียเวลาวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่จำาเป็น 

ยกตัวอย่างเช่น Amazon ที่โฟกัสไปที่รายได้ต่อ 

คลิก (Revenue per click) และรายได้ต่อเว็บเพจ (Revenue 

per page turn) สองตัวนี้ก็มีความสัญพอที่จะบอกเราได้ว่า  

Customer Experience หรือประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อ

บริการของ Amazon นั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน 

การมีตัวชี้วัดมากเกินไปทำาให้เราเสียโอกาสในการพัฒนา 

สิ่งใหม่ๆ หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าไป

4. ขอบเขตของการทำาธุรกิจอยู่ตรงไหน?
เพราะทุกการกระทำาของคนๆ หนึ่งในธุรกิจย่อมส่ง 

ผลตอ่ธรุกจิ ย่ิงผูจั้ดการต้องเผชญิกบัทัง้การเติบโตของธรุกจิ

และกำาไร เราสามารถบอกคนในบริษทัไดว่้าเราต้องทำาอะไร

หรือบอกว่าเราห้ามทำาอะไร

การที่เราบอกพนักงานถึงสิ่งที่ต้องทำาจะช่วยให้ธุรกิจ

ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำาที่เราไม่ได้ให้อำานาจ

เขา มันคือนโยบายที่เน้นความปลอดภัยและคุณภาพ 

ของการทำางาน แต่ถึงอย่างนั้น ถ้าธุรกิจของเราเน้น

นวัตกรรม เน้นความเป็นผู้ประกอบการ แทนที่เราจะบอก

พนักงานว่าพนักงานควรทำาอะไร เราควรบอกพนักงาน 

ว่าพนักงาน “ไม่” ควรทำาอะไรมากกว่า

คำาถามคือมันไม่เหมือนกันหรือ? ระหว่างบอก 

ให้ทำาอะไร กับบอกไม่ให้ทำาอะไร คำาตอบคือไม่เหมือน

เพราะถ้าเราบอกพนักงานหรือคนในองค์กรแค่อย่างหลัง 

อย่างเดียว มันจะเปิดโอกาสให้คนได้สำารวจว่าอะไรที่เรา

ไม่ห้ามและทำาได้ การท่ีเราบอกพนักงานแค่สิ่งที่พวกเขา 

ห้ามทำาน้ันทำาให้พนักงานมีอิสระท่ีจะทำาอะไรก็ได้ท่ีเราไม่ห้าม 

ซึ่งจะนำาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา 

อย่างตอนที่สตีฟ จอบส์ เคยบอกว่า Apple จะไม่ทำา 

PDA ออกมาขายอย่างแน่นอน จอบส์ ได้พูดไว้ว่า “คนมัก
จะคิดว่าการโฟกัสคือการเห็นด้วยกับส่ิงท่ีเราใส่ใจ แต่
มนัไมไ่ดห้มายความแคน่ัน้ การโฟกสัมนัยงัหมายถงึการ

ปฏิเสธไอเดียดีๆ หลายๆ อย่างด้วย”

5. เราจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในบริษัทได้อย่างไร?
กระตุ้นให้พนักงานคิดเหมือนเจ้าของธุรกิจ ลอง

กระตุ้นให้พนักงานตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแปลกใหม่

จากทีเ่คยทำาอยูเ่ปน็ประจำา จดัลำาดบัและสนบัสนุนพนกังาน

ตามความสามารถ มอบหมายความรบัผดิชอบทีน่อกเหนอื

ความควบคุมของบริษัทเอาไว้บ้าง เพื่อกระตุ้นความเป็น 

ผูป้ระกอบการแกต่วัพนกังาน รวมถงึใหพ้นกังานไดร้ว่มงาน

กับหัวหน้าสองคนที่มาจากแผนกที่ต่างกัน ซึ่งนั่นก็ทำาให้

พนักงานได้ทำางานและเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำางาน

6. พนกังานเอาจรงิกบัการชว่ยเหลือสนบัสนนุพนกังานคน 
อื่นมากน้อยแค่ ไหน?

นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานของเรามีสำานึกในเป้า

หมายของบริษัทหรือเปล่า การเล่าเรื่องที่มีคุณค่าและเป็น 

ส่ิงท่ีพนักงานทุกคนให้ความใส่ใจเป็นทักษะท่ีเราในฐานะ

ผู้นำาควรมี เมื่อทุกคนมีสำานึกต่อเป้าหมาย ทุกคนก็จะ 

รับผิดชอบในงานที่ทำา 

การได้ประสานงาน ทำางานร่วมกันก็เป็นอีกทางท่ี

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และเรื่องของความแฟร์ 

ความยตุธิรรมในองค์กรกเ็ปน็อกีเรือ่งท่ีไมค่วรมองขา้ม เชน่

ในเรื่องของความแตกต่างในแง่ของผลตอบแทน เป็นต้น

7. เคยคิดถึงความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจของเราหรือไม่?

เพราะถ้าเราคิดถึงความเป็นไปได้ทั้งโอกาสและ

หายนะจะทำาใหเ้ราไดค้อยสอดสอ่งสิง่ตา่งๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง 

รอบๆ ตัวธุรกิจและทบทวนกลยุทธ์อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะ

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จะช่วยทำาให้

เราได้ตั้งคำาถามถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ ท้าทายสมมติฐานในการ

ทำาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแผนการทำากำาไร การบริหารจัดการ

โครงการตา่งๆ ท่ีสำาคญัคอืเราสามารถกระตุน้ให้พนกังานได้

รว่มกนัตัง้คำาถามทีว่่านัน้ กจ็ะทำาใหเ้ราไดม้มุมองทีค่รบถว้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.marketingoops.com/exclusive/business-case/7-questions-to-ask-for-business-during-recession/
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