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¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ

ไดรับคัดเลือกใหเปนหนวยงานภาครัฐนํารองของประเทศไทยในการลงนามบันทึก           
ขอตกลงความรวมมือวาดวยการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการ         
จัดซื้อจัดจางของทางราชการระหวาง นายกรัฐมนตรี และหนวยงานภาครัฐนํารอง 

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทําเนียบรัฐบาล สอดคลอง
กับนโยบายกรมฯ ที่เนนความโปรงใสเปนหลักเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องใน                     
วโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่                 
5 ธันวาคม 2554

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
¹íÒÃ‹Í§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§¢Í§ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ¹íÒÃ‹Í§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§¢Í§ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ
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¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�

Department of Business Development Ministry of Commerce

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา     รองอธิบดี     ผูอํานวยการสํานัก
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ     กลุมประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง     ผูแทนทุกสํานัก

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สายดวน 1570 www.dbd.go.th

SW 3275-p-G7.indd   3SW 3275-p-G7.indd   3 5/25/11   10:46 AM5/25/11   10:46 AM



μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨4

μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�
Department of Business Development Ministry of Commerce

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
¹íÒÃ‹Í§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§¢Í§ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดรับการคัดเลือกใหเปน
หนวยงานภาครัฐนํารองของประเทศไทยในการ
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางของทางราชการ สอดคลองกับนโยบายของกรมฯ
ที่เนนความโปรงใสเปนหลัก เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของทางราชการ (MOU) กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
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(นายอภสิทิธิ ์เวชชาชีวะ) พรอมหนวยงานภาครัฐอกี 19 แหง
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
ทัง้น้ี เพ่ือถวายเปนราชกศุลเน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมายุ
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ กรมฯ ในฐานะ
หนวยงานภาครัฐนํารองพรอมท่ีจะเปนผูนาํตัวอยางแกสงัคม
โดยคํานึงถึงความสจุริตธรรมในการดําเนินงานเพือ่ประโยชน
สุขของประชาชน โดยไดรวมประกาศนโยบายองคกรในการ
กํากับดูแลและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเปน
การปองกนัและจดัการความเสีย่งตอการทจุรติ พรอมเนนยํา้
ใหเจาหนาที่ภายใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ดวยการฝกอบรม ให คําแนะนํา ตลอดจนวางระบบ
การควบคุมและตรวจสอบใหเปนไปอยางถกูตองพรอมจดัทํา
รายงานประเมินผลประจําป ใหมีการสอบทาน และเปดเผย
ตอสาธารณะ

กรมฯ พรอมเสริมสรางบทบาทความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ันในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของทางราชการฯ               
ซึง่สอดคลองกับทางนโยบายของ กรมฯ ทีเ่นนความโปรงใส
เปนหลัก ประกอบกับ ป 2554 กรมฯ กําหนดใหเปน
ปแหงบริการสรางสรรคและธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งพรอม
เปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารงานดวยความโปรงใส 
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และคาดหวังให            
หนวยงานภาคธุรกิจยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทาง             
ในการบริหารงานตอไป
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จากผลสําเร็จของโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการเริ่มต นธุรกิจ
(e-Starting Business) ภายใตความรวมมือระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสรรพากร และสํานักงานประกันสังคม ซึ่งได เป ดตัวการใหบริการ                        

แบบสรางสรรคบนแนวคิด 4S ครอบคลุมทั่วประเทศไปแลวเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ที่ผานมา คือ การใหบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) เปนการใหบริการขอเลขทะเบียน
นิติบุคคล เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และเลขที่บัญชีนายจาง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เพียงแหงเดียว ผูประกอบการสามารถใชแบบฟอรมรวมกัน (Single Form) และแนบเอกสาร
ประกอบชุดเดียว (Single Document) เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ฯลฯ
ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการใหบริการจาก 4 วัน เหลือเพียง 60 นาทีเทานั้น

10 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÒÃ×ÍºÙÃ³Ò¡ÒÃ
e-Starting Business
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นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กลาววา กรมฯ ในฐานะเจาภาพหลักของโครงการ
e-Starting  Business ไดเชิญผูบรหิารกรมสรรพากร สาํนกังาน
ประกันสังคม และหนวยงานพันธมิตรอีก 7 หนวยงาน ไดแก
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการจดัหางาน สาํนกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เขาร วมประชุมหารือแนวทางสราง
ความรวมมือการใหบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) และ
การใชเลขทะเบยีนเดยีวกัน (Single Number) เม่ือวนัจนัทร
ที่ 25 เมษายน 2554 ที่ผานมา เพื่อสรางฐานความรวมมือ
หนวยงานราชการของไทยในการนําเสนอบริการสรางสรรค
รูปแบบใหมๆ  แกผูประกอบการไทย ซึง่นับวาเปนการบรูณาการ
ความรวมมือท่ีกอใหเกิดความตืน่ตวัทางเศรษฐกจิ กระตุนให

นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติสนใจเขามาลงทุน
ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเปนการสรางบรรยากาศที่ดี
ในดานการลงทุนในระยะยาว

ทั้งนี้ ป 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีความมุงมั่น
จะขับเคล่ือนองคกรไปสูประเทศท่ีงายตอการเริ่มตนธุรกิจ
(Ease of Doing Business) โดยมีเปาหมายในการพัฒนา
ระบบใหสามารถใชเลขทะเบียนเดียวกนั  (Single Number)
ของ 3 หนวยงานพันธมิตร เพ่ือสรางบรรทัดฐานใหมของ
การเริ่มตนธุรกิจใหงายขึ้น (Easier) รวดเร็วขึ้น (Faster)
และคาใชจายถูกลง (Cheaper) เปนการประหยัดเวลา
และคาใชจายของผูประกอบการไดอยางคุมคา โดยเล็งเหน็
ถึงประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับความสะดวกสบาย
สูงสุดในการเริ่มตนธุรกิจใหม
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตอกยํ้า
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ขยายสาขาการใหบริการ
จดทะเบยีนนิตบิคุคล และขอขอมูลธุรกิจ ในพืน้ท่ี

ุ

เศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธที่อําเภอหัวหิน
และอีก 3 พื้นที่เศรษฐกิจ คือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ฐ

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธานเบิกฤกษเปดสาขาหัวหินอยางเปนทางการ
และเปดใหบริการพรอมกัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
ที่ผานมา

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ àª×èÍÁÑè¹¸ØÃ¡Ô¨âμ
¢ÂÒÂÊÒ¢Ò¨´·ÐàºÕÂ¹ 4 ÊÒ¢Ò

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กลาววา จากอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล             

ู ุ

ทีม่กีารขยายตัวอยางตอเน่ือง ตลอดจนดัชนีตลาดหลกัทรัพย
และดชันีความเช่ือม่ันทางธุรกิจท่ีปรับตัวสูงข้ึน ทาํใหสะทอน
ไดถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีดขีึน้ กรมพัฒนา

ุ ู

ธุรกจิการคา ซึง่มหีนาทีห่ลกัในการใหบรกิารจดทะเบียนธุรกจิ
และบริการใหขอมูลแกนิติบุคคล ตลอดจนเปนคลังขอมูล
ธุรกิจท่ีสําคัญและใหญที่สุดของประเทศ ไดเล็งเห็นความ
สําคัญของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในจังหวัดตางๆ เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ุ ุุ

เศรษฐกิจเหลานี้ จะเปนพื้นฐานสําคัญท่ีชวยผลักดันให

μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨8

μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
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เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงข้ึน
ดังนั้น จึงได ขยายพ้ืนที่ใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล

ู

ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 4 แหง เพ่ืออํานวยความสะดวก
ุ

แก ผู ประกอบการและประชาชนในการขอรับบริการ
จดทะเบียนธุรกิจ และขอรับขอมูลธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งการขยาย
สาขานี้ ไม เพียงแตจะช วยแบงเบาภาระ คาใช จ าย

ุ ู ุ

แตยังชวยลดตนทุนของผู ประกอบการในการเดินทาง
มาติดต อราชการกับสํ านักงานพัฒนาธุ รกิจการค  า
ในตัวจังหวัดอีกดวย และพรอมรองรับใหประเทศไทย
เปนประเทศท่ีงายตอการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของกรมฯ ที่ใหความสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
การใหบริการใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กลาวเพิ่มเติมวา
เมืองพทัยา อาํเภอหัวหิน อาํเภอแมสอด และอาํเภอเกาะสมยุ
เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด ที่มี
สถานประกอบการตั้งอยูเปนจํานวนมากเปนลําดับหน่ึงของ

ู

แตละจังหวัด ประกอบกับระยะทางจากอําเภอมายัง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอ
เมืองหางไกลกันมาก ทําใหผูประกอบการและประชาชน
มภีาระคาใชจายในการเดนิทางมาติดตอราชการ กรมฯ จึงได
พิจารณาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาสาขายอยใน 4
อําเภอดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ลดภาระคาใชจาย และเวลาเดินทางไปติดตอราชการ

ทัง้นี ้สาํนกังานพัฒนาธรุกจิการคา ทัง้ 4 สาขา ไดเปด
ใหบริการพรอมกันแลว ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 

ุ

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´
ÊÒ¢Ò 4 áË‹§ é

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน
ที่อยู 6/230 ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000 
โทรศัพท 0 3252 0669  โทรสาร 0 3252 0670

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 
ที่อยู 33/32 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท 0 3822 2106, 0 3822 2108-9
โทรสาร 0 3822 2019

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดตาก สาขาแมสอด
ที่อยู 6/4 ถนนราชการดําริ 2 
ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
โทรศัพท 0 5553 2404  โทรสาร 0 5553 2405

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสุราษฎรธานี  สาขาเกาะสมุย 
ที่อยู 119/8 หมู 1 ตําบลบอผุด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท 0 7742 7034  โทรสาร 0 7742 7034
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à»�´ Biz Club Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤
ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¸ØÃ¡Ô¨μŒ¹áºº

หลังจากที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค าประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี จากการเปด Biz Club 
ในส วนกลาง  ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค า

(สนามบินน้ํา) และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3
ุ

รัชดาภิเษก เมื่อวันศุกรที่ 1 เมษายน 2554 ที่ผานมา
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเปดตัวศูนยบริการทางธุรกิจ
ในรูปแบบ Business  Club (Biz Club) ในสวนภมูภิาค    
ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี เป น
จังหวัดแรก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรวมกลุม
ทางการคาของผูประกอบการ  และเปนสถานท่ีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และขอมูลทางธุรกิจ ตลอดจนเปนสถานท่ี
นัดพบเพื่อเจรจาธุรกิจการคา

กรมพัฒนาธุรกจิการคา จดัหาสถานทีบ่รกิารทางธุรกจิ
ในรปูแบบ  Business Club ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค
โดยสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน

ู

สวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีความเช่ียวชาญในการสราง
องคความรู กลไกการพัฒนาทักษะดานการประกอบธุรกิจ

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ มุงเนน
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนระบบ และเปนรูปธรรม
แตตองคํานึงถึง การเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมดวย ซึง่ในป 2554
ไดกําหนดพื้นที่นํารองไว 8 แหง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(สนามบนิน้ํา) สาํนักงานพฒันาธุรกิจการคาเขต 3 รชัดาภิเษก

ุ

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเพชรบุรี เชียงใหม
สงขลา พิษณุโลก ขอนแกน และชัยนาท เพื่อสรางตนแบบ
Business Club ซึ่งจะใชเป นตนแบบในการกําหนด
กิจกรรมตางๆ และการบริหารจัดการที่สรางสรรคใหกับ
กลุมสมาชิกเพื่อใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

การจัดต้ัง Business Club หรือ Biz Club มี
วัตถุประสงคเพื่อเป นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ถ ายทอด
ประสบการณระหวางผูประกอบธุรกิจในพื้นท่ี สนับสนุน

ุ ู

ผู ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ สนับสนุนผู ประกอบธุรกิจไทย
ู ุ ุ

ใหเกิดการรวมตัวเพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงธุรกิจในทุกระดับ
และเปนศูนยกลางใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการแกไข
ปญหาทางธุรกิจ ตลอดจนเปนศูนยขอมูลทางธุรกิจ และ

SW 3275-p-G7.indd   10SW 3275-p-G7.indd   10 5/25/11   10:46 AM5/25/11   10:46 AM



¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 11

μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�

Department of Business Development Ministry of Commerce

แหลงเงนิทุน ซึง่ไดกาํหนดแนวทางในการพัฒนา โดยรวมมอื
กบัหนวยงานพนัธมิตร ประกอบดวย สถาบันการศกึษาระดบั
มหาวิทยาลัย 116 แหงท่ัวประเทศ เพ่ือเปน Center of  
Excellence ในการพัฒนาองคความรู เปนศูนยบมเพาะ
และสรางเกณฑคุณภาพธุรกิจใหกับสมาชิก Business Club
รวมมือกับสมาคมการคา ซึ่งมีเครือขายกวา 900 สมาคม
เพื่อใหเปนแหลงวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจในแตละพื้นที่
เพือ่ประโยชนในการออกแบบแผนการดาํเนินงานใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจในแตละสาขาที่จะเขามา
เปนสมาชิก Biz  Club  รวมกับสโมสรตาง ๆ  โดยสรางความ
รวมมือกับโรตารีตางๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
และรับการสนับสนุน ใหคําปรึกษา และประชาสัมพันธ
ผู ประกอบการในเครือขาย Business Club ใหเขาถึง
แหลงเงินทุน 

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรความรูดานการบริหาร
ุ

จัดการธุรกิจ จํานวน 26 วิชา โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ
ดานบรหิารธุรกิจ ผานสัญญาณดาวเทียมมายงัศูนย Biz Club
8 แหง ดังนี้ 

 ศนูยฝกอบรมพฒันาธรุกิจการคา ชัน้ 6 กรมพฒันา
ธุรกิจการคา จังหวัดนนทบุรี

 ศนูย Biz Club ชัน้ 4 สาํนกังานพฒันาธรุกจิการคา
ุ

เขต 3 รัชดาภิเษก
 ศูนย Biz Club สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา

จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย Biz Club สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา

จังหวัดเชียงใหม

 ศูนย Biz Club สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชัยนาท

 ศูนย Biz Club สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดพิษณุโลก

 ศูนย Biz Club สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสงขลา

 ศูนย Biz Club สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดขอนแกน

นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกิจที่สนใจเขารวมโครงการ
พัฒนาผูประกอบธุรกิจสูการเปนตัวแทนการคา (Pre –                  
intertrader) กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดเปดหลักสูตรใหม                 
ทีไ่มจาํเจกบัการน่ังเรยีนเฉพาะทฤษฎี สาํหรบัผูประกอบธุรกจิ 
SMEs  โครงการฯ มวีัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูประกอบธรุกิจ
ใหมีความแข็งแกรง สรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ  
และเพิ่มชองทางสรางตัวแทนการคาท้ังในและตางประเทศ 

ุ

โดยผานกระบวนการเรียนรู จากผู เชี่ยวชาญเฉพาะดาน      
และจากประสบการณจรงิของหลากหลายธรุกจิ เพือ่กระตุน
ศักยภาพของผู ประกอบการในวิเคราะห วางแผน และ               
แลกเปลีย่นประสบการณ ไมใชเพียงการรบัฟงบรรยายทฤษฎี
ทั่วไป

ทั้งนี้ผูที่สนใจเขารวมเครือขาย Business  Club, 
การเรียนรูผานสัญญาณดาวเทียม และโครงการพัฒนา                   
ผูประกอบธุรกิจสูการเปนตัวแทนการคา (Pre – intertrader) 
สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักพัฒนาผูประกอบธุรกิจ 
โทร. 0-2547-5962, 0-2547-5156 หรอืสายดวน 1570
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดใหบริการการเรียน
การสอนผานส่ือออนไลน (e-Learning) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแก 

ผูประกอบการ และเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดาน
การประกอบธุรกจิผานการเรียนการสอนออนไลน ผานทาง
เวบ็ไซต www.dbdacademy.com จาํนวน 13 หลักสตูร 
โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ดังนี้

1. ความรูเบื้องตนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 เพือ่ใหผูเขาอบรมท่ีตองการเริม่ตนทาํธรุกจิพาณชิย

อเิลก็ทรอนกิส ไดเรยีนรูวธิกีารในการทาํธรุกจิ e-Commerce
วาตองดําเนินการอยางไร รวมถึงความรู ทั่วไปเก่ียวกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผูเขารับการอบรมควรทราบ

2. การตลาดดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 เพือ่ใหผูเขาอบรมเขาใจแนวคดิการทําธรุกจิพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน และสามารถ
นํากลยุทธการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และกลยุทธ
สวนประสมทางการตลาดไปประยุกตใชในธุรกิจไดจริง
รวมถงึความรูทีเ่กีย่วกับวธิกีารทาํตลาดในเวบ็ไซต การใชงาน
Google Adword การออกแบบและจัดทําเนื้อหาใน
เว็บไซต

3. การพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย

 เพ่ือใหผูประกอบการมคีวามรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัการคา
ระหวางประเทศ และวางพ้ืนฐานใหผูประกอบการทีจ่ะพัฒนา
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในลักษณะการคาระหวาง
ประเทศ

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¼‹Ò¹Ê×èÍÍÍ¹äÅ¹� (e-Learning)

4. กลยุทธดึงดูดลูกคาออนไลน
 เพ่ือใหผูประกอบการมคีวามรูความเขาใจในการพัฒนา

กลยุทธเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาทําธุรกรรม เพื่อซื้อสินคา/
บริการจากทางเว็บไซต การสราง Loyalty Program ใหกับ
ลูกคา เพ่ือใหลูกคารูสึกมีสวนรวม การสรางสังคมออนไลน
รวมถึง การยกตัวอยางกรณีศึกษาเว็บไซตที่ประสบความ
สําเร็จ เพื่อเสนอแนะเป นแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย

5. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน                
การจัดการธุรกิจ

 เพ่ือใหผูประกอบการเรยีนรูเทคโนโลยสีารสนเทศ             
ในรูปแบบตางๆ เชน e-Supply Chain Management,
e-Inventory และ e-Catalog ซึง่เปนการเตรยีมความพรอม
ของผูประกอบการในการพฒันาธรุกิจในรูปแบบ e-Business

6. การเริ่มตนธุรกิจแบบมืออาชีพ
 เพ่ือใหความรูพื้นฐานในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจ 

ความรูดานการบรหิารและการตลาด ใหแกผูเร่ิมตนประกอบ
ธุรกิจและผูประกอบการรายใหม หรือผูประกอบการที่ทํา
ธุรกิจมาแลวไมเกิน 2 ป เพ่ือใหผู ประกอบการสามารถ               
บริหารจัดการธุรกิจของตนไดอยางมีศักยภาพ มีมาตรฐาน
สอดคลองตามหลักวิชาการ

7. กาวสูมืออาชีพระดับกาวหนา
 เพื่อใหความรูในดานเทคนิค วิธีการดําเนินธุรกิจ               

ใหแกผูประกอบธุรกิจท่ีดําเนินการมาแลวต้ังแต 2 ปขึ้นไป
เพือ่เสริมสรางศักยภาพใหผูประกอบการดําเนินธรุกจิไดอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน
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8. เตรยีมความ
พรอมสาํหรับผูสงออก

 เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพขั้นสูง และ
เพิ่มขีดความสามารถ   
ใหกับผูประกอบธุรกิจ  
ที่ดําเนินการมาแล ว
ตั้งแต 3 ปขึ้นไป พรอม
กาวสูการทําธุรกิจระหวางประเทศ

9. สารสนเทศทางการบัญชี 1
 เพือ่ใหผูทาํบัญชศีกึษาถงึแนวความคิดเกีย่วกบัระบบ

สารสนเทศกับการบญัช ีจริยธรรมและการทจุริต การควบคุม
ภายในและวิธีการควบคุมภายใน ภาพรวมงานการคา

10. สารสนเทศทางการบัญชี 2
 เพือ่ใหผูทาํบญัชศีกึษาถงึวงจรรายได วงจรรายจาย

วงจรเงินเดือนและทรัพยสินถาวร วงจรการผลิต วงจรดาน
บัญชี ระบบรายงานทางการบริหาร

11. ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
 เพือ่ใหภาคธรุกจิมกีารปฏิบตัทิีถ่กูตองตามกฎหมาย

และหลักคุณธรรม รวมทั้ง การบริหารจัดการและการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เกิดความ
เปนธรรมตอผูถือหุน คณะกรรมการผูบริหาร พนักงาน คูคา
ลูกคา ตลอดจนรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม

12. งบการเงิน 
สําหรับผูบริหาร

 เ พื่ อ ใ ห                
เขาอบรมสามารถผู 
อกส วนประกอบบ
สําคัญของงบการที่
นได อานงบการเงินเงิ
ป น  และสามารถเป 

นําตวัเลขในงบการเงินมาวิเคราะห และแปลผลได
13. การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

(Business Writing) 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนจดหมายติดตอธุรกิจ

เปนภาษาอังกฤษอยางงายได
 คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ คือ ผูประกอบธุรกิจ

ผูทําบัญชี และผูสนใจทั่วไป
 ทั้งนี้ ผูที่จบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง (ยกเวน

หลักสูตร 12 และ 13) สามารถเขาอบรมหลักสูตรทางดาน
การเขียนแผนธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนเวลา
ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง  โดยไมมีคาใชจายใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักพัฒนา
ผูประกอบธุรกิจ โทร. 0-2547-5962, 0-2547-5158
หรือที่ www.dbdacademy.com
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“แผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติ” เปนยุทธศาสตรที่เชื่อม
ตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จากแผนการพัฒนาประเทศในระดับมหภาคสู

แผนการพัฒนาสาขาธุรกิจในระดับจุลภาค เพ่ือใหเกิด          
การสอดรบัและทิศทางการพฒันาสาขาธรุกิจของไทยอยาง
ชดัเจน เพราะดวยปจจัยทางการคาและกระแสเศรษฐกจิโลก
ที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายและรวดเร็ว สงผลใหธุรกิจของ
ไทยตองปรับตวัและแขงขันในระดบัสากล การมีเปาประสงค
ของสาขาธุรกิจอยางชัดเจน พรอมดวยกลไกการผลักดัน
และความรวมมือจากทุกภาคสวน จะชวยใหธุรกิจของไทย
ยืนหยัดและเติบโตอยางยั่งยืนในโลกการคายุคใหม

ในการจัดทํา “แผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติ” มีจุดเนน
ที่สําคัญคือ กระบวนการในการมีสวนรวม (Participation)
และเรื่องของการเปนตัวแทน (Representation) ของภาค
ธรุกิจอยางแทจริง การใหความสําคัญกับเรือ่งของการขับเคล่ือน
และการนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนองคกรภาคีที่เก่ียวของ 
และท่ีสําคัญคือ การยึดถือทิศทางการพัฒนาตามแนวทาง                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

ทั้งนี้ การจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติ เปนนโยบาย
สาํคัญของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ
พลบุตร) ที่มอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะ

หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบตอธุรกิจท้ังในระดับกิจการและ
ระดับสาขา/กลุมธุรกิจ จัดประชุมหารือกับผูบริหารระดับสูง
ของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน สถาบันทางการ
คา สมาคมการคา และสถาบนัการศกึษา เม่ือวันที ่21 ธนัวาคม
2553 ที่ผานมา ซึ่งทุกภาคสวนตางพรอมใหการสนับสนุน
ในการจัดทํา “แผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติ”

จากนั้นไดมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการจัดทําแผน
พัฒนาธุรกิจแหงชาติ” ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภาคสวนตางๆ รวม 59 คน โดยม ีผศ.ดร.พงษชยั อธคิมรตันกลุ
เปนประธานกรรมการ และมีผูทรงคุณวฒุหิลายทานใหเกยีรติ
เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการนี้

ในการประชุมหารือของคณะกรรมการจัดทําแผน
พัฒนาธุรกิจแหงชาติ ได มีการกําหนดหัวข อหลักของ
แผนพัฒนาธรุกิจแหงชาติ ทีป่ระกอบดวย 10 สาขาการพฒันา
สําคัญ ไดแก

1. การพัฒนาทุนมนุษย (เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจ)
2. การพฒันาระบบราชการเพ่ือรองรับการพฒันาธุรกิจ
3. การพัฒนาธุรกิจตัวแทนการคาและจัดจําหนาย
4. การพัฒนาธุรกิจสรางสรรค ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอม

และธุรกิจสมัยใหม
5. การพัฒนาธุรกิจกอสราง

SW 3275-p-G7.indd   14SW 3275-p-G7.indd   14 5/25/11   10:46 AM5/25/11   10:46 AM



¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 15

μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�

Department of Business Development Ministry of Commerce

6. การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
7. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส
8. การพัฒนาธุรกิจอาหารและแปรรูปการเกษตร
9. การพัฒนาธุรกิจแฟชั่นและไลฟสไตล
10. การพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
 โดยทุกสาขาการพัฒนาสําคัญดังกลาว ไดแบง

การทํางานในรูปของ “คณะอนุกรรมการ” รวม 10 คณะ
ทัง้นี ้10 สาขา ดงักลาวขางตน ม ี8 สาขา ทีเ่ปนประเภท

ธุรกิจ ในขณะที่ 2 สาขา จะเปนเรื่องของการพัฒนาในปจจัย
ที่สําคัญของการพัฒนาในปจจัยที่สําคัญของการพัฒนาธุรกิจ
คือ เรื่องของทุนมนุษย และเรื่องของกฎระเบียบของภาครฐั

การไดมาซึ่ง 8 สาขาธุรกิจน้ี เกิดจากการวิเคราะห
และประเมินความสําคัญโดยรวมของแตละสาขาธุรกิจท่ีมี
ตอระบบเศรษฐกิจไทย โดยในระบบธุรกิจของไทยในปจจุบัน
สาขาธุรกิจที่สําคัญที่คณะกรรมการใหนํ้าหนักมาก คือ สาขา
การคาและสาขาบริการ

 ธุรกิจตัวแทนการคาและจัดจําหนาย จะสําคัญ
ในเชิงโครงสราง เปรียบเสมือนเสนเลือดฝอย และเปนแหลง
ของการจางงาน

 ธุรกิจสรางสรรค ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอม และธุรกิจ
สมัยใหม จะสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรค การสรางธุรกิจดวยความคิดที่ดีกวา

 ธุรกิจกอสราง ถือเปนรากฐานของเศรษฐกิจ
อีกทั้งยังเริ่มเปนธุรกิจที่สรางรายไดเขาประเทศ

 ธุรกิจการทองเที่ยว เปนหน่ึงในรายไดหลักของ
ประเทศ และเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิกลางนํา้และปลายนํา้อกีมาก
สงผลตอการจางงานอยางมาก

 ธุรกิจโลจิสติกส เปนพื้นฐานของธุรกิจ และเปน
ตัวแปรสําคัญในเชิงของการแขงขันในการประกอบธุรกิจ

 ธุรกิจอาหารและแปรรูปการเกษตร เปนเรื่องของ
การใชปจจัยการเกษตรของประเทศใหเกิดมูลคาและรายได 
สูงขึ้น ดวยการเปล่ียนจาก Commodity เปน Product
และเปน Service ในที่สุด

 ธุรกิจแฟช่ันและไลฟสไตล เปนเร่ืองของการใช
ศักยภาพในการผลิตควบคูไปกับการใชปญญาและความ
สรางสรรคในการออกแบบ การพัฒนาเสนใย

 ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ เปนธรุกิจท่ีสรางราย
ไดเขาประเทศ และเกี่ยวของกับภูมิปญญา ทักษะฝมือ และ
งานชาง อันเปนมรดกตกทอดที่ควรอนุรักษใหคงอยูตอไป

สวนอีก 2 สาขา ที่ไมใชประเภทธุรกิจ คือ
 ทุนมนุษย ถือเปนแกนของการพัฒนาเศรษฐกิจ    

ของประเทศ ธุรกิจดําเนินอยูไดก็เพราะมนุษย การวัดหรือ
เปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ หรือ            
ความสามารถในการสรางสรรคของธุรกิจ ที่จริงก็คือ การวัด
ความสามารถของคนท่ีทาํธรุกจินัน้ๆ เพราะฉะนัน้คณะกรรมการ
จึงใหความสําคญัอยางยิ่งในเรื่องของ “คน” 

 การพฒันาระบบราชการ จะเนนในสวนของกฎระเบยีบ
ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจ ซึ่งธุรกิจ               
มีการปรับเปล่ียนตลอดเวลาอยางรวดเร็ว กฎระเบียบและ            
วิธีการใหบริการของภาครัฐก็ควรไดปรับเปลี่ยนมีความให
สอดคลองดวย

สิ่งสําคัญอีกประเด็น คือ เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ          
ที่จะทํางานรวมกับภาคเอกชน โดยเจาหนาที่ตองปรับเปลี่ยน
ไปสูการเปนผูใหบริการ และการเปนผูใหการสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจ

การจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจแหงชาติดังกลาวขางตน 
เกิดจากความตองการของภาคธุรกิจ ซึ่งจะตองเปน                 
แผนพัฒนาเพ่ืออนาคตทางธุรกิจระดับประเทศที่สามารถ
ปฏิบัติได และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ
และประชาชนอยางแทจริง
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¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
¸ØÃ¡Ô¨ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÊÙ‹ÊÒ¡Å

อาหารไทยจัดเปนอาหารอันดับตนๆ
ทีผู่บริโภคนิยมทัง้ในและตางประเทศ 
เพราะมีรสชาติที่หลากหลาย และ

สวนประกอบที่เปนสมุนไพรหลายชนิด ทําให
จาํนวนภตัตาคาร / รานอาหารไทยในตางประเทศ
ขยายตัวอยางตอเน่ือง ตั้งแตป 2546-2550
มีจํานวนภัตตาคาร/ร านอาหารไทยในตาง
ประเทศไมนอยกวา 5,000 แหง ทั่วโลก โดย
ตลาดหลักก็ยังเนนไปที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  สวนตลาด
ใหมที่จะเกิดขึ้นแถบจีน อินเดียและเอเชียใต               
ก็เปนตลาดเปาหมายที่นาสนใจ

“¸ØÃ¡Ô¨ÀÑμμÒ¤ÒÃ/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃà»š¹¸ØÃ¡Ô¨
·ÕèÍÂÙ‹¤Ù‹¡Ñº¤¹ä·ÂÁÒªŒÒ¹Ò¹áÅÐà»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèàμÔºâμ
ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§·Ñé§ã¹áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È ¨Ö§¹‹Ò¨Ðà»š¹
¸ØÃ¡Ô̈ ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ä·Â”

แตเปนที่นาสังเกตวาธุรกิจภัตตาคารราน
อาหารไทยนัน้ขยายตัวคอนขางชากวาท่ีควรเปน
ทั้งๆ ที่ตลาดมีความตองการสูงมาก อีกท้ังมี                     
ผู ประกอบการจํานวนมากมีฝ มือและความ
สารมารถในการปรุงอาหาร แต เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารไทย
ทั้งในประเทศและตางประเทศสวนใหญยังเปน
ธุรกจิภายในครอบครวัขาดความสารมารถในการ
บริหารจัดการราน และการเตรียมความพรอมที่
จะรับมือกับสถานการณของโลกที่มีการแขงขัน
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สงูขึน้ได ทัง้นีภ้าครัฐและภาคเอกชน จงึ
ใหความสนใจในการพัฒนาธุรกิจราน
อาหารอยางตอเนื่อง

ในป 2546 กรมพฒันาธุรกิจการ
คา มีนโยบายใหการสงเสริมธุรกิจราน
อาหารขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ในรูปของการใหความรูดานตางๆ เชน
การบริหารจัดการ การควบคุมตนทุน
เปนตน  ทําใหผูประกอบการที่เขารวม
การอบรมดังกลาวมีความรูความเขาใจ
ตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนของการบริหารจัดการรานของ
ตนเองไดดขีึน้ ทางกรมพฒันาธรุกิจการ
คาจึงไดปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ให
สอดคลองกบัสถานการณของเศรษฐกิจ
โลกที่มีการแขงขันกันสูงข้ึน ไดแก
หลักสูตร การพัฒนาแบรนด และ
Business Model ซึ่งทําใหผูปะกอบ

ธุรกิจภัตตาคาร/ร  านอาหารไทย 
สามารถพัฒนาขีดความสารมารถที่จะ
เตรียมความพรอมไปสูสากลและการ
แขงขันที่สูงขึ้นได

ในป 2552 เปนตนมา กรมพฒันา
ธุรกจิการคาไดจดัทําเกณฑคณุภาพราน
อาหาร พรอมทั้งไดจัดทํา โครงการ
พัฒนาศกัยภาพธุรกจิบริการและเตรียม
ความพรอมสูสากล โดยมีการอบรม
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจร านอาหารสู 
เกณฑคุณภาพธุรกิจ และ เตรียมความ
พรอมสู AEC (ASEAN Economic 
Community) เพ่ือใหผูประกอบการ
ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารมีแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพธุรกิจ
ของตนเองไดอยางตอเน่ืองซ่ึงทําให      
ผูประกอบการสามารถประเมินธุรกิจ
ของตนเองไดวาอยูในระดับใด และ

สามารถนําไปกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพธุรกิจของ
ตนเองใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได

“¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨¡ÒÃ¤ Œ Ò                
ä´ŒÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Õè¨Ð¨Ñ´·íÒ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
¤Ø³ÀÒ¾¸ØÃ¡Ô̈ ÀÑμμÒ¤ÒÃ/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·Â     
¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹ÒμŒ¹áºº¸ØÃ¡Ô̈ ÀÑμμÒ¤ÒÃ/
Ã ŒÒ¹ÍÒËÒÃ¤Ø³ÀÒ¾¢Öé¹â´Â¡ÒÃãË Œ             
¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒá¹Ð¹íÒàªÔ§ÅÖ¡ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
μÑÇÍÂ‹Ò§á¡‹ Ø̧Ã¡Ô¨ à¾×èÍËÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
·Õèà»š¹àÅÔÈ (Best Practices)” แลว                  
นํากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  
หรอืการเทยีบเคยีงคณุภาพ ( Bench-
mark ing)  มาใช  ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพธุรกิจภัตตาคาร/   
รานอาหารไทย ตอไป

การระดมความคิดเห็นผูเขารวมสัมมนาฯ
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º·ºÒ·¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨Ê»Ò

ปจจุบนัมนษุยมคีวามตืน่ตัวกับกระแสของสขุธรรมชาตอิยางกวางขวาง สงผลใหธรุกิจ
สปาไดการตอบรับจากผูใชบริการและนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ทําใหธุรกิจสปาเปนธุรกจิ
ที่มีการแขงขันมากยิ่งขึ้นในระดับสากล ธุรกิจสปาของไทย เปนธุรกิจบริการธุรกิจหนึ่ง

ที่ชาวตางประเทศยอมรับวามีคุณภาพในระดับสากล เนื่องจากธุรกิจสปาของไทยมีอัตลักษณ               
ของการใหบริการท่ีเปนเลิศ อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑที่ประกอบดวยสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ภายในประเทศมากมาย ตอบสนองกระแสความนิยมของโลกยุคปจจุบัน ธุรกิจสปานอกจากจะ
สรางรายไดใหกับผูประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการแลว ยังเปนธุรกิจปลายนํ้า                        
ทีส่ามารถสรางมลูคาเพิม่ใหกบัธุรกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งอืน่ๆ อาทเิชน ผลิตภัณฑสปา ธรุกิจสุขภาพความงาม
สินคา OTOP ธุรกิจออกแบบ ตกแตง กอสราง เฟอรนิเจอร ซึ่งหากสามารถทําใหธุรกิจสปาของ
ไทยมีมูลคาเพิ่มข้ึนยอมสงผลใหธุรกิจเกี่ยวเน่ืองอื่นเกิดความต่ืนตัว มีการพัฒนาในดานตางๆ                   
ทั้งในดานรูปแบบ วิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังความเปนมืออาชีพของ
ผูประกอบการเอง ซึ่งชวยเสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา เล็งเห็นความสําคัญตอของ
การพฒันาธรุกิจสปาของไทย จงึไดดาํเนินการสงเสรมิพัฒนา
ธุรกิจสปาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 ทั้งในดาน การบริหาร

ุ

จัดการ การสรางเสริมศักยภาพของธุรกิจ การสงเสริม                   
การตลาด รวมถงึการเตรียมความพรอมสูตลาดสากล เปนตน 
อยางไรก็ตามการที่จะพัฒนาปรับปรุงสิ่งใดจําเปนตองทราบ
องคประกอบหรือคุณลักษณะของสิ่งน้ัน เพ่ือใหผูตองการ

ุ

พฒันาสามารถกาํหนดเปาหมายไดเหมาะสมกบัสถานการณ 
เชนเดยีวกนัการยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการของธุรกจิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ก็จําเปนตองทราบองคประกอบ

ุ ุ

ของเปาหมายวาธุรกิจที่จะทําการพัฒนาปรับปรุงควรมีองค
ประกอบดานใดบาง และในแตละองคประกอบควรมีระดับ
คุณภาพที่เหมาะสมเปนอยางไร และในขณะนั้นเปาหมาย               
มีระดับคุณภาพอยูที่ใด นั้นคือจะตองทราบหรือวัดระดับได 
ุ

ดังน้ันเพื่อใหธุรกิจสปาของไทยสามารถยกระดับ
ุ ู

คณุภาพตนเองไดทัง้ในดานการตลาด การใหบริการ บคุลากร 
ุ

และผลประกอบการ ผูประกอบธุรกิจก็จําเปนที่จะตองมี            
รายละเอียดของทิศทางในการพัฒนาปรับปรุง อีกทั้งจะตอง

ู ุ

ทราบวาคุณภาพธุรกิจของตนเอง ณ ปจจุบันอยูตรงไหน                
จึงจะสามารถพัฒนาปรับปรุงไดอยางเหมาะสมตรงกับ
สถานการณปจจุบันของธุรกิจมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจ 

ุ

การคาจึงไดจัดทําเกณฑคุณภาพธุรกิจสปาขึ้น เพื่อใชเปน
ุ ุ ุ

เคร่ืองมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
และสามารถนําไปใชกําหนดทิศทางในการพัฒนาปรับปรุง
ธุรกิจสปาได 

ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสปาไทยมีความเขาใจใน
เกณฑคุณภาพธุรกิจสปามากย่ิงข้ึนและสามารถนําไปใชเปน

ู ุ

เคร่ืองมือในการประเมินและกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ปรบัปรงุคณุภาพธรุกจิของตนเองไดจรงิ กรมพฒันาธรุกจิการ
คาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสูเกณฑคุณภาพธุรกิจสปาขึ้น 

ุ ุ ุ ุ

พร อมจัดหาผู  เชี่ ยวชาญในสาขาวิชาการต างๆ  ที่มี
ประสบการณในธุรกิจสปา จากหนวยงานและองคกรทั้งของ

ู

ภาครฐัและเอกชนมาเปนวทิยากร พรอมใหคาํปรกึษาแนะนาํ 
ณ สถานประกอบการจริงของผูเขารวมโครงการ

ซึง่ในโอกาสตอไป เมือ่กรมพัฒนาธุรกจิการคารวบรวม
และจัดทําฐานขอมูลระดับคุณภาพธุรกิจสปาไดในจํานวน             
ที่ เพียงพอ ก็จะเพิ่มกิจกรรมการให คําปรึกษาเชิงลึก
เพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหาร
จัดการ ณ สถานประกอบการตวัอยาง เพ่ือใหผูประกอบธรุกิจ
และพนกังาน ไดมโีอกาสเรียนรูวธิีการในการพัฒนาปรับปรงุ
กระบวนงาน พรอมการเลือกใชเคร่ืองมือที่มีเหมาะสม                  
กับองคกรของตนเองจากการปฏิบัติจริง ซึ่งธุรกิจจะสามารถ
นําวิธีการไปปรับใชในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไดอยาง               
ตอเนื่อง

ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
ธุรกิจสปาไทย รองรับการเปดเสรีการคาบริการอาเซียน 
โอกาสแสวงหาชองทางตลาดใหมๆ รวมถึงการสราง             
ความโดดเดนในธุรกิจสปาไทย อันนําไปสูความมีชื่อเสียง
ของสปาไทยในเวทีระดับโลก กรมพัฒนาธุรกิจการคา                  
ขอเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจสปาไทย
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ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ
¤Ø³ÀÒ¾

กรมพัฒนาธุรกจิการคา ไดออกประกาศหลกัเกณฑ
และเงือ่นไขในการรบัรองคณุภาพสาํนักงานบญัชี

ุ

พ.ศ.2550 และขอกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี เพื่อเปนแนวปฏิบัติซึ่งจะเปนประโยชน

ุ

การบริหารสํานักงานบัญชี และสรางแรงจูงใจใหสํานักงาน
บัญชีมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ

ู

ทางบัญชีที่ถูกตองและมีคุณภาพยิ่งข้ึน กรมพัฒนาธุรกิจ
ญ ุ ุุ

การคาไดดําเนินการประชาสัมพันธโครงการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีตั้งแตป พ.ศ.2550 จนถึงปจจุบัน รวมทั้ง

ุุ

การสงเสรมิและผลกัดนัสาํนกังานบัญชคีณุภาพอยางตอเน่ือง
ุ

โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกสํานักงานบัญชี เพื่อขยายใหมีสํานักงานบัญชีคุณภาพ

ู

อยางทั่วถึงและครอบคลุมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ญ ญ ุญ

เร่ิมตนจากการเสริมสรางความรูพื้นฐานเพื่อเตรียมความ
ุ ูุ

พรอมสําหรับสํานักงานบัญชีที่ประสงคจะเขาสูการพัฒนา
ู ฐ

คุณภาพสํานักงานบัญชี มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
สํานักงานบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในปจจุบัน
ุ ญ

มีสํานักงานบัญชีคุณภาพที่ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน
ฎ ฏ ุ

22 สํานักงาน สวนกลาง 19 สํานักงาน และสวนภูมิภาค
3 สาํนกังาน ดงันัน้กรมพัฒนาธรุกจิการคา จงึไดจดัทาํหลกัสตูร

ู

“ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ” เพื่อสงเสริมและผลักดัน
ุ ู

ใหมีสํานักงานบัญชีคุณภาพใหมากยิ่งๆขึ้น
ญ ุ

“ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ” คืออะไร ?

ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพคือ เปรียบเสมือน
สํานักงานบัญชีสวนใหญที่มีอยูทั่วไป ซึ่งยังไมมีความพรอม

ุุ

ในการตรวจรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีได เนื่องจาก                  
ยังขาดทักษะในดานการบริหารจัดการสํานักงานบัญชี                 
ในหลายดาน อาทิเชน การบริหารจัดการดานการตลาด               
การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล เปนตน

ดังน้ันจึงควรสรางโอกาสและเตรียมความพรอม               
ุ

เบ้ืองตนใหตนกลาสํานักงานบัญชีเหลาน้ี ที่ตองการพัฒนา
ตนเองเพื่อที่จะกาวเขาสูการเติบโตอยางมีมาตรฐานเปน
สํานักงานบัญชีคุณภาพ มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ู ฐ

เปรียบประดุจการปลูกเพาะตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ
ใหมีความแข็งแรงและพรอมท่ีจะเติบโตอยางคุณภาพ                    

ุ ู ุ

จึงจัดกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือเผยแพรและพัฒนาของ                       
ุ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสํานักงานบัญชี หลักสูตร
“ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ” ขึ้น ซึ่งจะดําเนินการ
ู ญ ญ ู

ฝกอบรมครอบคลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ญ ุญ

กลุมเปาหมายคือใคร และมกีารดาํเนินการหลักสูตร
อยางไรบาง?

กลุมเปาหมาย
หลักสตูร “ตนกลาสาํนกังานบัญชีคุณภาพ” ไดกาํหนด

กลุมเปาหมายเปนสํานักงานบัญชีทีม่คีวามสนใจโดยไมจาํกัด
ู ุ

ประเภท (บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, หางหุนสวนสามัญ,
นิติบุคคล) ขนาดของสํานักงานบัญชี ทั้งในสวนกลางและ

ุ ุ ุ ญ

สวนภูมิภาค
โดย กรมฯ ไดประชาสัมพันธหลักสูตร “ตนกลา

สํานักงานบัญชีคุณภาพ” ผานทางเว็บไซดกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา www.dbd.go.th และสงหนังสือเชิญทางไปรษณีย
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี
สวนสงเสริมวิชาชีพบัญชี สํานักบัญชีธุรกจิ
โทร. 0-2547-5981, 0-2547-4408
หรือที่ www.dbd.go.th

ถึงสํานักงานบัญชีโดยตรงเพื่อเชิญชวนใหเขารวมการอบรม
หลักสูตร “ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ”

เนื้อหาหลักสูตร :
เปนหลักสูตรเขมขนโดยใชระยะเวลาอบรมตอเนื่อง

ู

5 วัน 30 ชั่วโมง โดยเชิญวิทยากรผูมีความรูความสามารถ
ู

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกดาน
ญ ู ูญ

ที่เกี่ยวของกับการบริหารสํานักงานบัญชี คือ
การบริหารจัดการ
การวางแผนการตลาด
การสราง branding ของสํานักงานบัญชี  
การบริหารทรัพยากรมนุษย
จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี
การจัดการทรัพยากร
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชี
สถานการณ ปจจุบันทางบัญชีที่นารู

วัน เวลา สถานที่ :
สวนกลาง : ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6

กรมพัฒนาธุรกิจการคา วันท่ี 20 – 24 มิถุนายน 2554
ู ุ

เวลา 08.30 – 16.30 น.
สวนภูมภิาค : ภาคใต จ.สงขลา เดอืน กรกฎาคม 2554

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา เดือน สิงหาคม
2554

สิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมหลักสูตร
“ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ” มีอะไรบาง?

1. ไดรับประกาศเกียรติบัตร “ตนกลาสํานักงานบัญชี
คุณภาพ” จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

2. ไดรับสิทธิในการเขารวมการอบรมสัมมนาใน
โครงการตางๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยไมเสียคา                
ใชจาย

3. ไดรับการสงเสริมพัฒนาตอเน่ืองใหเปนสํานักงาน
บัญชีคุณภาพ

ผลที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาคาดหวังวาจะไดรับ             
จากการดําเนินการ หลักสูตร “ตนกลาสํานักงานบัญชี
คุณภาพ”?

กรมพฒันาธรุกิจการคา หวังเปนอยางย่ิงวาสํานักงาน
บัญชีที่ผานการอบรมหลักสูตร “ตนกลาสํานักงานบัญชี

ุ

คุณภาพ” แลว สํานักงานบัญชีมีความรูความเขาใจ และมี
การบริหารจัดการสํานักงานบัญชีที่ดี นอกจากน้ียังมีความ
ุ ญ ูู

พรอมมากขึ้นในการเตรียมการที่จะ
ญ

เขารับการตรวจประเมนิเพือ่ใหไดรับหนงัสอืรบัรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี เปรียบเสมือนกับการเตรียมตน
กลาใหมีคุณภาพ พรอมที่จะนําหวานลงดินเพื่อเพาะปลูก
ุ

ใหเติบโตเปนสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพตอไป
ุ
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ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨á¿Ã¹äªÊ� ¾.È......

1. เพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจแฟรนไชส
ในประเทศ โดยใหมีการจดทะเบียนสําหรับแฟรนไชสซอร
รายใหม สวนผูทีป่ระกอบการอยูแลว และประสงคจะประกอบ
ธุรกจิตอไป ใหแจงตอนายทะเบยีนภายในระยะเวลา 180 วนั
นับแตกฎหมายมีผลบังคับใช ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาสงเสริม
ตลอดจนการดูแลเปนไปไดอยางสะดวกและเปนระบบ

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส เพื่อทําหนาที่เสนอแผนพัฒนาสงเสริม สนับสนุน
การประกอบธุรกิจนี้ตอรัฐมนตรี ตลอดจนพิจารณาเรื่อง
รองเรียนตางๆ เปนตน ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
ผูแทนภาคราชการ เอกชน และนักวิชาการ

¶Ö§àÇÅÒ...¼ÅÑ¡´Ñ¹
¡¯ËÁÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨á¿Ã¹äªÊ�

à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

3. กําหนดมาตรการใหความคุมครองแฟรนไชสซอร
และแฟรนไชสซี เชน คุมครองไมใหมีการโฆษณาที่เกินความ
จริง สัญญาตองมีความเปนธรรม มีคู มือประกอบธุรกิจ
ที่ชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจที่จะซื้อแฟรนไชส เปนตน

Ã‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨á¿Ã¹äªÊ �
¾.È..... ©ºÑº¹Õé ¨ÐãËŒ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·Ñé§á¿Ã¹äªÊ �«ÍÃ �
áÅÐá¿Ã¹äªÊ�«Õ 

เนื่องจาก ธุรกิจแฟรนไชสผูที่เปนเจาของแฟรนไชส
(แฟรนไชสซอร) จะเปนผูที่มีอํานาจตอรองมากกวาผูซื้อ
แฟรนไชส (แฟรนไชสซี) ดังน้ัน ในบางกรณีแฟรนไชสซี
ไมอาจตอรองในเรื่องของขอสัญญาได กฎหมายฉบับนี้จึงให
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รายละเอียดในการคุ มครองแฟรนไชสซีมากกวา               
แฟรนไชสซอร เชน กําหนดใหแฟรนไชสซอรมีหนาที่
เปดเผยขอมูลธุรกิจ ในขณะที่ทําการชักชวนใหผูอืน่
เขารวมธุรกิจ หามแฟรนไชสซอรเรียกเงินมัดจํา                
คาตอบแทนหรือเงินอื่นใดกอนทําสัญญา หาม                 
แฟรนไชสซอรบังคับใหแฟรนไชสซีซื้อ เชา หรือ                  
เชาซื้ออุปกรณ สินคา หรือบริการจากแฟรนไชสซอร 
เปนตน

ในสวนของกฎหมายท่ีใหความคุ มครอง                  
แฟรนไชสซอร ไดแก หามแฟรนไชสซีเปดเผย               
ขอมูลใดๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ไดรับสิทธิ      
มาจากแฟรนไชสซอร

กรมพฒันาธรุกจิการคา สามารถเปดเผยขอมูลเกีย่วกบั
การกระทําความผิด และลงโทษบุคคล ตามที่กําหนด
ในกฎหมายนี้ได ซึ่งถือเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครอง
ทั้งสองฝาย

º·Å§â·É·Õè¡íÒË¹´ã¹Ã‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨á¿Ã¹äªÊ� ¾.È........

เนือ่งจาก รางกฎหมายฉบับนี ้เปนรางฯ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิ
การกําหนดโทษที่เหมาะสมกับผูที่ดําเนินการไมถูกตอง คือ
โทษทางปกครอง ไดแก ภาคทัณฑ ตําหนิโดยเปดเผย
ตอสาธารณชน ปรับ เพิกถอน ซึ่งจะทําใหผูประกอบธุรกิจ
ตองระมัดระวังไมดําเนินการที่ไมถูกตอง

สวนโทษทางอาญามีอยูเฉพาะบางกรณี ซึ่งเปนบท
ที่กฎหมายอื่นๆ ไดกําหนดไวเชนเดียวกัน เชน ไมปฏิบัติ
ตามหนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ ไมยอมให
ขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการฯ รองขอ เปนตน

โดยเม่ือวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ านมา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นราง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส พ.ศ..... ขึ้น

ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกจิ
การคา โดยไดเชิญผูที่เกี่ยวของทั้งนักวิชาการ ผูแทนหนวย
งานภาครฐัและธรุกิจ เจาของธรุกิจแฟรนไชส ผูซือ้ แฟรนไชส 
และผูสนใจทั่วไป เขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก

การสัมมนารับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย
ที่จะนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และสามารถนํามา             
ปรับใชใหเกิดความเปนธรรมสูงสุดใหเกิดกับเจาของธุรกิจ             
แฟรนไชสและผูซื้อแฟรนไชส โดยไดใชชองทางในการ
ประชาสมัพนัธหลายชองทาง เชน ผานเว็ปไซตกรมฯ โฆษณา
ผานหนาหนังสือพิมพ สงจดหมายลงทะเบียนถึงผูประกอบ
การทั้งเจาของแฟรนไชสและผูซื้อแฟรนไชส หนวยงาน                   
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอน
กฎหมายธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

หลังเสร็จสิ้นการสัมมนารับฟงความคิดเห็นฯ กรมฯ 
ไดสรุปขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจาก
ผูเขารวมสัมมนาฯ ได ดังนี้

1. องคประกอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจ              
แฟรนไชส

กรรมการโดยตําแหนงท่ีมาจากภาคราชการจํานวน               
7 คน เปนจาํนวนทีม่ากเกนิไป เพราะบคุคลจากภาคราชการ
ไมเขาใจสภาพของธุรกิจอยางลึกซึ้ง เห็นสมควรเพ่ิมจํานวน
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กรรมการที่มาจากภาคธุรกิจใหไดสัดสวนกับกรรมการ
จากภาคราชการ  

2. อาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ สมควรปรับปรงุ
ใหมีการรับเรื่องรองเรียนจากแฟรนไชสซอรดวย

3. การกําหนดใหแฟรนไชสซอรตองจดทะเบียน
เปนการสรางภาระใหกับธุรกิจ เพราะตองจดทะเบียนจัดตัง้
บริษัท จดทะเบียนการใหใชสิทธิตามกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาดวย

4. สัญญาระหวางแฟรนไชสซอร และแฟรนไชสซี
ตองมีขอกําหนดตามที่กฎหมายกําหนด มิฉะน้ันเปนโมฆะ
เปนบทบัญญัติที่อาจจะไมเหมาะสมกับสัญญาทางแพง
และการเปนโมฆะดังกลาวจะมีการเยียวยาอยางไร สมควร
กําหนดไวในกฎหมายดวย

5. สมควรกําหนดบทบัญญัติที่ใหความคุ มครอง
แฟรนไชสซอรเพ่ิมขึ้น เชน แฟรนไชสซีทํากิจการแขงกับ
แฟรนไชสซอร แฟรนไชสซดีาํเนนิกจิการไมไดมาตรฐาน เปนตน

6. บทบัญญัติที่ยกเวนไมคุมครองแฟรนไชสซีที่ซื้อ
แฟรนไชสจากตางประเทศ ไมอยูภายใตบทบัญญัติของ
รางกฎหมายนี้ สมควรมีการทบทวน เพราะบุคคลเหลานั้น
อาจไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใหความคุมครองได

ทั้งนี้ สําหรับประเด็นที่ผู  เข าร วมสัมมนาฯ ไดมี
การนาํเสนอเพ่ือใหกรมฯ พจิารณาปรับปรงุ ลวนเปนประเดน็
ปลีกยอยที่สามารถรวมกันหาขอสรุปได เพราะทุกผาย
มีความเห็นตรงกันวา ภาครัฐควรผลักดันกฎหมายแฟรนไชส
ออกมากํากับดูแลธุรกิจประเภทนี้ 

โดยหลังจากน้ี กรมฯ จะไดมีการจัดประชุมหารือ
เพื่อนําประเด็นที่ไดจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น
มาประมวล พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแกไขตามขอ
เสนอแนะ กอนนําเสนอรางพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส พ.ศ. ....... ตามกระบวนการเสนอราง
กฎหมายตอไป
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นา ย นิ รั ต น     
ศรีทรงเมือง
ปจจบัุนดาํรง

ตําแหนงนายชางศิลป
ชํ านาญงาน  สํ านั ก
บรหิารกลาง กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา เข ารับ
ราชการคร้ังแรก เมื่อ            
ุ

ป   พ . ศ . 2 5 3 9  ที่                         
ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ จนถึงปจจุบัน

คณุนริตันกลาววา “ตลอดระยะเวลา 15 ป ทีร่บั
ุ

ราชการที่ฝายประชาสัมพันธฯ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ุ

มากมาย ตั้งแตบุคลากร เคร่ืองมือเครื่องใช และ
เทคโนโลยีตางๆทีม่คีวามทันสมัยมากยิง่ข้ึน แตมสีิง่หน่ึง

ุุ

ที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือ “ตัวเอง” ที่มีความตั้งใจ
ๆ

ทํางานอยางเต็มรอย และไมเคยปริปากบนแมแต
สักนิดเดียว เพราะผมคิดว า การทํางานที่ดีต อง
ยึดหลักที่ว า ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่
และเต็มความสามารถ” 

สําหรับการไดรับการคัดเลือกใหเปนขาราชการ
ดีเดนของกรมฯ ในป 2553 นี้ ผมถือเปนรางวัลแหง
ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการรับราชการของผม
เพราะสามารถสะทอนไดถึงผลของการประพฤติตน
แหงการเปนขาราชการท่ีดี ดวยความซื่อสัตยสุจริต
สมกับการเปนขาของแผนดิน ขาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ความดีทีเ่ราไดกระทําถึงแมคนอืน่อาจจะ
มองไมเห็น แตเราในฐานะผูกระทําจะเปนคนเห็นเอง
ความสุข ความภาคภูมิใจท่ีไดรับเราเทาน้ันจะเปน

ฐ ู

ผู สัมผัสและรับรู ได  รางวัลที่ได รับเปรียบเสมือน                   
ู

แรงผลักดันท่ีทําใหเรามีความต้ังใจทํางานอยาง
ู ู

ไมยอทอ โดยผมไดตั้งปณิธานวา จะทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเต็มที่ เต็มความสามารถอยางนี้            
ตลอดไป ใหสมกับรางวัลขาราชการดีเดนที่ไดรับ
ทีไ่มไดดเีดนเฉพาะการทาํงานเทาน้ัน แตหมายรวมถึง
การประพฤติตัวที่ดีด วยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่ง
ผมคดิวานาจะเปนพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัชวีติขาราชการ

ุ

ทุกคน”

นางสาวสนุทรา  ตลิะกูล ปจจุบนั
ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานกังาน
พัฒนาธุรกิจการค าจั งหวัด

เชียงใหม เขารับราชการคร้ังแรก เม่ือป
ุ

พ . ศ .  ๒๕๒๒  ที่ ก อ ง บั ญ ชี ธุ ร กิ จ
กรมทะเบียนการคา ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐
ได ย ายไปรับราชการในส วนภูมิภาค
ในตําแหน งหัวหน าสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปน

ภูมิลําเนาของตนเอง หลังจากน้ัน ไดยายไปรับราชการท่ีจังหวัดลําปาง
ุ

และเชียงราย ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ. 2553 ไดยายไปรับราชการท่ี
ู

จังหวัดเชียงใหม จนถึงปจจุบัน
หัวหนาสุนทรา กลาววา “การทํางานในสวนภูมิภาคแตกตางจาก

การทํางานในสวนกลางมาก เนื่องจาก สํานักงานฯ ในสวนภูมิภาคเปรียบ
ุ ู

เสมือนตัวแทนของกรมฯ ในจังหวัดนั้นๆ ตองรับผิดชอบภารกิจงานทั้งหมด
ูู

ของกรมฯ ทัง้งานจดทะเบยีนหางหุนสวนบริษทั งานบรกิารขอมลู งานการเงิน-
ๆ

บญัช ีงานพัสดุ งานบุคลากร งานสงเสริมและพัฒนา ฯลฯ รวมถึงตองศึกษา
กฎหมาย ระเบียบฯท้ังหมด ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมฯ ดวย ฉะนั้น
ญ ุ ุุ

ดิฉันจึงตองศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจ ตลอดจนปฏิบัติงานของกรมฯใหได
ทั้งหมด โดยดิฉันใชหลักในการทํางานที่ยึดถือมาโดยตลอดคือ “ตั้งใจทํางาน

ู ฏู ฏ

ทีไ่ดรบัมอบหมายอยางเตม็กาํลงัความสามารถ และทาํใหดทีีส่ดุ” ขณะเดยีวกัน
ในฐานะหัวหนา ดิฉันใชหลักการปกครองผูใตบังคับบัญชา คือ “ตองเขาใจ
และใหเกียรติเขา โดยคิดวาผูใตบังคับบัญชาทุกคนมีความสําคัญเทากันหมด
และที่สําคัญ หากมีปญหาในการทํางาน ตองชวยเขาแกไขปญหาไมปลอยให

ู ุ

เขาเผชญิปญหาโดยลําพัง ”  
หัวหนาสุนทรากลาวตอวา “เนื่องจากงานของกรมฯ เปนงานบริการ

ประชาชน ดฉินัจะเนนเร่ืองการใหบริการทีด่ ีและโปรงใสเปนหลัก โดยใหคดิถึง
ุ

ใจเขาใจเรา ขณะเดียวกัน ตองทํางานตามนโยบายของกรมฯ อยางเต็มที่ดวย
ทั้งการปรับภาพลักษณองคกร การปรับปรุงสํานักงานใหนาอยู นาทํางาน
ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดี จนไดรับรางวัลชมเชย ในการปรับภาพ

ุ ู

ลักษณสํานักงานดีเดน ประจําป ๒๕๕๓ ภาคเหนือ  ซึ่งความสําเร็จทั้งหมดนี้ 
เกิดจากการรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่ในสํานักงานฯ ทุกคน ที่สละเวลา
มาชวยกันทํางานอยางเต็มที่”  

สําหรับการไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนของกรมฯ ในป
2553 ถือเปนความภาคภูมิใจสูงสุดของการรับราชการตลอด  ๓๒ ป
และจะปฏิบตัติวัในการครองคน ครองตน และครองงาน เพ่ือเปนแบบอยาง

ู ู ุ

ที่ดีใหกับเพื่อนๆ และนองๆ ตอไป ใหสมกับคติในการทํางานที่ดิฉันยึดถือ
ฏฏ

มาตลอดชีวิตคือ “ทํางานเพื่อทดแทนคุณของแผนดิน”

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ´Õà´‹¹ ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 
»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È.2553
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»ÃÐªØÁãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨
นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

พาณิชย ประชุมรวมกับภาคธุรกิจ เรื่อง รัฐชวยเหลือสินเชื่อ
2,000 ลาน ใหธุรกิจโลจิสติกส แฟรนไชส และขายตรง
ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ  

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย ใหเกียรติ    
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ                   
ของคนตางดาว ณ หองประชุม  A ชั้น 7 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2554   

ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨
นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา                  

ให สัมภาษณพิ เศษเกี่ยวกับยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการเร่ิมตนธุรกิจ (e-Starting
Business) และกิจกรรมที่สําคัญของกรม ณ หองอเนกประสงค
ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554

μÃÇ¨àÂÕèÂÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ใหเกียรติเปนประธานการสัมมนา โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ
เร่ือง “เสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมีธรรมาภิบาล” ณ โรงแรม
วี-วัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา และหลังจากนั้นได ตรวจเยี่ยม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่
22 เมษายน 2554

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
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μŒ¹ÊÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�

Department of Business Development Ministry of Commerce

ÊÑÁÁ¹ÒÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
นายอิทธิพล ชางหลํา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา                  

ใหเกียรติเปนประธานเปดสัมมนา เร่ือง “ราง พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส พ.ศ. ...”  ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2554

à»�´ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ ¨ÑºμÒ Trend ¸ØÃ¡Ô¨
á¿Ã¹äªÊ� ÊÙ‹ AEC  

นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร  รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหเกียรติเปนประธานเปด
สัมมนา เรื่อง จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส สู AEC
ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2554

à»�´ÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÃÒÂ¡ÒÃÂ‹Í·ÕèμŒÍ§ÁÕã¹§º¡ÒÃà§Ô¹

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ              
การคา ใหเกียรติเปนประธานเปดสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น            
เกี่ยวกับรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน ครั้งที่ 2 ณ ศูนยฝกอบรม
พัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “Â‹Ò§¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹
¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�ä·ÂÊÙ‹ÁÒμÃ°Ò¹ ISO”

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหเกียรติเปนประธาน
เปดสัมมนา เร่ือง “ยางกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนา
ผูประกอบการโลจิสติกสไทยสูมาตรฐาน ISO” ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา
ชั้น 6  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
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