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กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนา                
ระบบเชื่อมโยงขอมูลการประกอบธุรกิจ (e-Doing Business ) รวมกับ 7 หนวยงาน 
ไดแก กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ                           
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานฯ (นายแพทยสมเกียรติ 
ฉายะศรีวงศ) และหนวยงานพันธมิตรเดิม 2 หนวยงาน ไดแก กรมสรรพากร และ                     
สาํนกังานประกันสงัคม รวมเปนสกัขีพยาน ณ ตกึสันติไมตร ีทาํเนียบรัฐบาล เม่ือวันพฤหสับดี
ที่ 12 พฤษภาคม 2554
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¨Ò¡ e–Starting Business
ÊÙ‹ e-Doing Business

กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกับกรมสรรพากร
และสํานักงานประกันสังคม ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดาํเนนิการโครงการ

พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลการเร่ิมตนธุรกิจ (e-Starting
Business) ในป 2553 ซึ่งผลจากความรวมมือดังกลาวทําให
กรมพัฒนาธุรกจิการคาสามารถใหบรกิาร ณ จดุเดยีว (Single
Point) โดยจดทะเบยีนจัดตัง้นติบิคุคลพรอมออกเลขประจาํตวั

ุ ุ

ผูเสียภาษีอากร และเลขท่ีบัญชีนายจาง โดยใชแบบฟอรม
รวมกัน (Single Form) และเอกสารประกอบชุดเดียวกัน
(Single Document) สามารถใหบรกิารไดทัว่ประเทศ เมือ่วนัที่
1 ตุลาคม 2553

โดยประโยชน และมูลคาทางเศรษฐกิจที่ประชาชน/                    
ภาคธุรกิจ และประเทศชาติไดรับจากโครงการ e-Starting
Business มีดังนี้

ุ

 ลดขัน้ตอนการเร่ิมตนธุรกจิจาก 7 ขัน้ตอน เหลอื 5 ขัน้ตอน
 ลดระยะเวลาการเร่ิมตนธุรกจิจาก 4 วนั เหลอื 60 นาที

 ลดการติดตอหนวยงานราชการจาก 3 หนวยงาน 
 เหลือ 1 หนวยงาน
 ลดตนทุนการจดทะเบยีนจัดต้ังบริษทั = 1,059 บาท/บริษทั 
 สรางมลูคาทางเศรษฐกจิของประเทศ = 52,950,000 บาท 

 (1,059 บาท * บริษัท 50,000 ราย/ป)

จากความสําเร็จในการจัดทําโครงการ e-Starting 
Business ในป 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดขยายผล
โครงการ ดังนี้

1. การใชเลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number)    
ของหนวยงานพนัธมิตร

2. การขยายผลการบริการ ณ จุดเดียว Single Point 
ใหครอบคลุม บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา หอการคา
และการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

3. การขยายผลสู  7 หนวยงานพันธมิตรภายใต 
“โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการประกอบธุรกิจ            
(e-Doing Business)”
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โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการประกอบ
ธุรกิจ (e-Doing Business)

การขยายผลการบริการ ณ จุดเดียว (Single Point)
และการใชเลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number) โดย
จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนา
ระบบเชือ่มโยงขอมูลการประกอบธุรกจิ (e-Doing Business)
รวมกบัหนวยงานพันธมิตรใหม 7 หนวยงาน ไดแก

 กรมศุลกากร
 กรมสรรพสามิต
 กรมการจัดหางาน
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

à»‡ÒËÁÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ
(1) การปรับปรุงบริการการประกอบธุรกิจใหงายข้ึน

(Easier) รวดเร็วขึ้น (Faster) และมีคาใช จ ายถูกลง
ุ ุ

(Cheaper) ไมนอยกวารอยละ 30
(2) การเช่ือมโยงขอมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส

(Single Windows) และการใชเลขทะเบียนเดียวกัน
(Single Number) เพื่อเตรียมความพรอมใหหนวยงาน
ภาครัฐไดกาวเขาสูการเปน e-Department

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ (Target Group) ã¹¡ÒÃãËŒ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

กรมศุลกากร
 ผูประกอบธุรกิจนําเขา-สงออก และ Brokers
กรมสรรพสามิต
 ผูประกอบการจดทะเบียนคาสุรา - ยาสูบ       
กรมสรรพากร
 ผูประกอบการขอเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร      
กรมการจัดหางาน
 ผูประกอบธุรกิจเปนบริษัทจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
 ผูประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป

ุ

 (การประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน)

สํานักงานประกันสังคม
 ผูประกอบการขอเลขที่บัญชีนายจาง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ผูประกอบการขอจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ุ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
 ผูประกอบการที่ตองการขอการสงเสริม 
 การลงทุน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 ผูประกอบการที่ตองการจัดตั้งธุรกิจในเขตนิคมฯ

ุ

ทัง้น้ี กรมพัฒนาธรุกิจการคา ไดลงนามบนัทึกขอตกลง
ความรวมมอืในการพฒันาระบบเชือ่มโยงขอมูลการประกอบ
ธุรกิจ (e–Doing Business) กับหนวยงานพันธมิตรใหม
7 หนวยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554
ณ ตกึสนัตไิมตร ี ทาํเนยีบรฐับาล เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขงขันแกผูประกอบธุรกิจ โดยสามารถใหบริการ
ณ จุดเดียว (Single Point) และเช่ือมโยงขอมูลทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสระหวางกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
การประกอบธุรกิจระหวางหนวยงาน ลดการใชเอกสาร
ประกอบซํ้าซอน และปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน

ุ

ระหวางหนวยงานใหคลองตัว และเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมใหหนวยงานภาครัฐ
ก าวสู การเปน e–Department อยางเต็มรูปแบบ
ในอนาคต
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ÊÃØ»¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
¡Ã³ÕμÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹Ð¹ÔμÔºØ¤¤Å¢Í§ DTAC

áÅÐ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂÊíÒ¤ÑÞ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

1. ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§¢Í§¤³Ð·íÒ§Ò¹

1.1 ปลัดกระทรวงพาณิชยไดมีคําสั่งกระทรวงพาณิชย ที่ 309/2554  ลว. 20 มิ.ย. 54 แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีสถานะนิติบุคคลของ DTAC ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภา      
ผูแทนราษฎร และขอรองเรยีนของ บริษทั ทรมูฟู จาํกัด ทีส่รปุความเหน็เบือ้งตนไววา DTAC นาจะมสีถานะนติบิคุคลเปนคนตางดาว

ุ

1.2 องคประกอบคณะทํางาน มีอธิบดี พค. เปนประธาน รองอธิบดี ผอ. และขาราชการ พค. ที่เปนนักกฎหมาย                 
ู ู

นักบัญชี ผูสอบบัญชี รวมท้ังผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 4 หนวยงาน ไดแก รองเลขาธิการ (กสทช.) ผอ.สํานัก (กสทช.) ผูเช่ียวชาญ
ฎ

ตรวจสอบภาษี (กรมสรรพากร) ผอ.ฝายทะเบียนหลักทรัพย (กลต.) ผูชํานาญการฝายแลกเปล่ียนเงินตราและสินเชื่อ รวมทั้ง                
ู ู ู ู

หัวหนานิติกร (ธนาคารแหงประเทศไทย) รวมทั้งสิ้น 15 คน
นอกจากนั้น อธิบดี พค. ยังไดมอบให รองอธิบดี ผอ. และขาราชการที่เกี่ยวของกวา 20 คน เปนคณะทํางานยอย สนับสนุน

การทํางานของคณะทํางานดวย
1.3 การดําเนินการของคณะงานและคณะทํางานยอย ไดเริ่มทํางานตั้งแต 20 มิ.ย. 54 ถึง 4 ก.ค. 54 ทุกวัน ไมเวน              

วันหยุด (9.00-22.00 น.) และมีการประชุมสรุปความคืบหนาทุกวัน การออกตรวจสอบสถานที่ การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม การประชุมพิจารณาและวิเคราะหเอกสารหลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง และ   

ุ ุ ุ ุ

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ รวม 35 หนา และเอกสารรวม 3 เลม (603 หนา) ซึ่งคณะทํางานมีมติเห็นพอง

ตองกันตามรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงทุกประการ
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2. ¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§¢Í§¤³Ð·íÒ§Ò¹

2.1 กรณี DTAC ไมมีเอกสารหลักฐาน
ที่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะสามารถช้ีชัดไดวา

ฐ

DTAC มสีถานะนติบิคุคลเปนคนตางดาว ตาม พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว มาตรา 4

2.2 กรณีนิติบุคคลท่ีถือหุนตามลําดับ
ชั้นของ DTAC จํานวน 7 บริษัท

ุ
 จากเอกสาร

หลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง และพฤติกรรมแวดลอม
ตางๆ เหน็วามมีลูอนันาเชือ่วา นติบิคุคลทัง้ 7 บริษทั

ฐ ู ฤฤ

ที่ถือหุนตามลําดับชั้นของ DTAC นาจะมีการถือหุน
ู ุู

แทนคนตางดาว ซึ่งจะสงผลใหบริษัทดังกลาว
มีสถานะเปนคนตางดาว และจะมีผลกระทบทําให 
DTAC มีสถานะเปนคนตางดาวตามไปดวย

2.3 เหตุผลสําคัญที่ทําใหคณะทํางานมีความเห็นวามีมูลนาเชื่อวาจะมีการถือหุนแทนคนตางดาว
  (1) มกีารรับโอนเงินจากตางประเทศ แตไมสามารถระบุแหลงทีม่าของเงินทีช่ดัเจนได 

ู
และตามงบการเงนิระบุวา   

เปนเงินกู ไมคิดดอกเบี้ย กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม รวมทั้งยอดเงินมีจํานวนสูงมาก เมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียน
ุ

แตเนื่องจาก
ไมมีเอกสารหลักฐานยืนยัน เชน สัญญาเงินกู หลักฐานแหลงที่มาของเงิน ดังนั้น จึงสันนิษฐานไดเพียงวา เงินดังกลาวไมนาจะเปน

ู ุ

เงินกู แตนาจะเปนเงินลงทุนของคนตางดาวที่ผานการถือหุนแทนโดยนิติบุคคล 7 บริษัทดังกลาว ซึ่งตองพิสูจนตามกฎหมายตอไป
ูู

  (2) ขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดสิทธิการออกเสียงและการจายเงินปนผล ทําใหคนตางดาวไดรับสิทธิประโยชน
มากกวาคนไทย ซึง่แมวาขอบังคับดังกลาวจะไมขดัตอกฎหมาย แตกเ็ปนขอพิรธุท่ีอาจนาํมาเปนขอสันนิษฐานไดวา บริษทัท่ีกาํหนด
ขอบังคับเชนนั้น นาจะกระทําเพื่อประโยชนของคนตางดาวที่เปนผูลงทุนที่แทจริง ดังนั้น จึงนาจะมีการถือหุนแทนคนตางดาว

ฎ ุ ฐฎ ุ

  (3) พฤติกรรมแวดลอมตางๆ เชน บางบริษัทไมมีสถานที่ตั้งที่แทจริงตามที่จดทะเบียนไว และหลายบริษัท                             
ู ุ ุ

มีรายการทางทะเบียนเหมือนกัน รวมทั้งมีการบริหารกิจการโดยกรรมการท่ีเปนกลุมบุคคลเดียวกัน ซึ่งแมวาพฤติกรรมดังกลาว               
ฤ

จะสามารถกระทําไดตามกฎหมาย แตก็ถือเปนขอพิรุธที่จะสงสัยไดวาบริษัทดังกลาวนาจะกําหนดรูปแบบโครงสรางรายการทาง
ทะเบียน และการบริหารกิจการใหเอื้อประโยชนตอคนตางดาวที่เปนผูถือหุนที่แทจริง ดังนั้น จึงนาจะมีการถือหุนแทนคนตางดาว

ฎ ุ ูุ

2.4 สําหรับผูที่หุนตามลําดับชั้นที่ 5 ที่เปนบุคคลสัญชาติไทย จํานวน 2 คน คณะทํางานยังไมพบพยานหลักฐาน               
ู

เพียงพอท่ีจะสรุปไดวาบุคคลดังกลาวมีการกระทําผิด แตมีพฤติกรรมท่ีนาสงสัยวาอาจกระทําการชวยเหลือหรือสนับสนุนหรือ              
ู

ถอืหุนแทนคนตางดาว เพราะบคุคลดังกลาวมีชือ่เปนกรรมการและกรรมการผูมอีาํนาจของหลายบริษทัทีเ่ปนผูถอืหุนความลาํดบัชัน้
ุ ุ ฤ ุ

ของ DTAC  ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

3. ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¤³Ð·íÒ§Ò¹

คณะทํางานเห็นวา หากพนักงานสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม ทําใหปรากฏหลักฐานที่เพียงพอจนสามารถช้ีชัด              
ไดวา นิติบุคคลที่ถือหุนตามลําดับชั้นของ DTAC ทั้ง 7 บริษัท ถือหุนแทนคนตางดาวและมีสถานะเปนคนตางดาว ซึ่งจะเปนผล

ุ ฏ ฐ

ทําให DTAC  เปนคนตางดาวตามไปดวยแลว ทั้ง DTAC และนิติบุคคล 7 บริษัท รวมทั้ง กรรมการผูมีอํานาจของทุกบริษัท                         
ุ ุ ุุ

จะเขาขายการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว มาตรา 36, 37 และ 41 แลวแตกรณี
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4. ¢ŒÍàÊ¹Í¢Í§¤³Ð·íÒ§Ò¹

คณะทํางานเห็นวา เพื่อใหเรื่องนี้เกิดความชัดเจน
และมีขอยุติที่จะสามารถดําเนินการตามกฎหมายตอไปได            
เพือ่ประโยชนในการปองกันและควบคมุดูแลการประกอบธรุกจิ
ของคนตางดาวในประเทศไทย ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ จึงควรที่จะมอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาสงเรื่องนี้ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ฎ ุ

ในการสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมาย และหากพนักงานสอบสวนมีหลักฐาน
ทีจ่ะดําเนินการตอผูกระทําผิดได กรมก็จะไปรองทุกขกลาวโทษ
ตอไป

5. ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�

ปลดักระทรวงพาณิชย (นายยรรยง พวงราช) ไดใหความเหน็ชอบตามรายงานผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิของคณะทาํงาน 
และมอบหมายใหกรมพฒันาธุรกจิการคา สงเรือ่งใหสาํนกังานตาํรวจแหงชาตพิจิารณาดาํเนนิการสบืสวนสอบสวนตามกระบวนการ
ยุติธรรมตามขอเสนอของคณะทํางาน

6. ¤íÒÊÑè§¡ÒÃ¢Í§ ÃÁª. ¾³. (¹ÒÂÍÅ§¡Ã³� ¾ÅºØμÃ)

6.1 รมช. พณ. ไดสั่งการ (5 ก.ค. 54) ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา รอการสั่งการของ รมช. วาจะใหรองทุกข กลาวโทษ 
DTAC หรือจะดําเนินการตามขอเสนอของคณะทํางาน

 6.2 รมช. พณ. ไดสั่งการ (8 ก.ค. 54) ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดําเนินการกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน หรือ               
เจาพนักงานผูมีอํานาจ ตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ตามเอกสารรายงานของคณะทํางานและรายงานของ นายสัญญา สถิรบุตร                  

ุ

(ทปษ.รมช.พณ.) และใหแจงผลการดําเนินให รมช. พณ. ทราบภายใน 7 วัน (ครบกําหนด 19 ก.ค.54)

7. ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ

 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดประชุมปรึกษารวมกับผูบริหารกรม และคณะทํางานดานกฎหมายของกรมแลว   
มีความเห็นพองตองกัน ดังนี้

ุุ

 7.1 กรณ ีDTAC เกดิจากขอเสนอแนะและขอสงัเกตของ กมธ. และขอรองเรยีนของบริษทั ทรมูฟู จาํกดั ทีไ่ดสรปุเบือ้งตน            
ในทํานองเดียวกันวา DTAC นาจะมีสถานะนิติบุคคลตางดาว ดังนั้น การดําเนินการของกรมตอกรณีดังกลาว จึงตองอาศัยฐาน

ู ู ุ

กฎหมายตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งมี บทบัญญัติให “พนักงานเจาหนาที่” มีอํานาจหนาที่
โดยตรงที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีนี้ได แตอยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ก็มีขอจํากัดอยูภายใตกรอบ
ฎ ุ

บทบาทของฝายบริหาร คือ ดําเนินการไดเฉพาะการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เปนขั้นตอนกอนการสืบสวนสอบสวน ( PRE- INVES-
ู

TIGATION) เทานั้น ไมสามารถกาวลวงไปดําเนินการถึงขั้นการสืบสวนสอบสวนที่เปนอํานาจหนาที่โดยตรงของพนักงานสอบสวน
ที่เปนกระบวนการฝายยุติธรรมได
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 7.2 การที่ปลัดกระทรวงพาณิชยไดแตงต้ังคณะ
ทํางานขึ้น โดยมีองคประกอบเปนผูบริหารและขาราชการกรม
ที่เปนพนักงานเจาหนาท่ีอยูกอนแลว รวมท้ัง ผู แทนของ

ู

หนวยงานสาํคัญทีเ่กีย่วของอีก 4 หนวยงาน ซึง่ไดรบัการแตงต้ัง
ู ู

จาก รมว. พณ. ใหเปนพนักงานเจาท่ีดวยแลว คณะทํางาน
ชุดดังกลาวจึงสามารถใชอํานาจหนาท่ีและดุลยพินิจตรวจสอบ
ขอเทจ็จรงิกรณ ีDTAC ไดอยางเตม็ที ่นอกจากนัน้ ผลการตรวจ
ุ ุ

สอบความเห็นและขอเสนอใดๆ ของคณะทํางาน ยอมเปน
อํานาจและดุลยพินิจเฉพาะตัวของคณะทํางานที่เปนอิสระ
ซึ่งผูบังคับบัญชาตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไมสามารถวินิจฉัยสั่งการใหเปนอยางอื่นได

 7.3 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 20 ไดบญัญตัใิหรฐัมนตรีเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการ 
แตกฎหมายก็จํากัดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐมนตรีไว ใหรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานฯ                

ู

ใหสอดคลองกับนโยบายที่ ครม. แถลงไวตอสภาฯ เทานั้น งานในหนาที่ราชการประจําตามปกติทั่วไป หรืองานตามกฎหมายพิเศษ
ฎ ฐ ฤ

เฉพาะเรื่องใดๆ หากกฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจรฐัมนตรีไว รฐัมนตรีก็ยอมไมมีอํานาจเขามาสั่งการได
 7.4 ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 รมว. พณ. ในฐานะผูรักษาการตามกฎหมายมีอํานาจ

หนาที่จาํกัดอยูเพยีงเทาทีก่ฎหมายกาํหนด เชน ตามมาตรา 8 (2) การอนญุาตใหประกอบธรุกจิตามบัญช ี2 มาตรา 17 การพิจารณา
ู

อทุธรณคาํสัง่ ไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจของอธิบดี มาตรา 18 การออกกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ          
ู

มาตรา 20 การพิจารณาอทุธรณกรณสีัง่เพกิถอนใบอนุญาต มาตรา 23 การแตงตัง้ผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการการประกอบธรุกจิ
ุ ุ ุ ฎ ู ุ ฏ

ของคนตางดาว และมาตรา 46 การแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ และการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมฯ 
ุ ุ ู ุ ุ ุ

ซึง่อาํนาจของรฐัมนตรีดงักลาวแยกตางหากจากอาํนาจของพนกังานเจาหนาที ่และรัฐมนตรีไมมอีาํนาจครอบงําการปฏิบตังิานและ
การใชดุลยพินิจใดๆ ของพนักงาน เจาหนาที่

 7.5 ดังนั้น การที่ รมช.พณ. (นายอลงกรณ พลบุตร) ไดมอบหมายหรือแตงตั้งให นายสัญญา สถิรบุตร (ทปษ.รมช.พณ.)                   
เขามาตรวจสอบหรือสอบทานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทํางาน รวมทั้งการที่ รมช.พณ. ไดสั่งการใหกรมดําเนินการ              

ุ ุ

ตอกรณี DTAC แตกตางไปจากผลการตรวจสอบ ความเหน็และขอเสนอของคณะทาํงาน นัน้ จงึเปนการปฏิบตันิอกขอบเขตอาํนาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิง การส่ังการใหกลาวโทษนิติบุคคลหรือบุคคล ที่คณะทํางานเห็นวายังไมมีหลักฐาน             
เพียงพอ ที่จะกลาวโทษดําเนินคดี ใหไดรับโทษทางอาญาท่ีรายแรงได ซึ่งหากกรมปฏิบัติตามคําสั่งการของ รมช. พณ. ดังกลาว 
นอกจากจะเกิดความไมเปนธรรมตอผูถูกกลาวโทษแลว กรมในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบกฎหมาย ยอมไดรับความเสียหาย                  
และขาดความนาเชื่อถือไววางใจ นอกจากน้ัน ทั้งกรม และอธิบดี รวมทั้งขาราชการผูมีหนาที่เกี่ยวของ อาจเขาขายกระทําผิด                       

ู ู ฐ ู ฎฐ

และตองไดรับโทษทางอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตาม ป.อาญา                
ู

มาตรา 157

8. ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ

 8.1 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีบันทึก (14 ก.ค. 54) เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย รมช. พณ. และ รมว. พณ. เพื่อทราบ                        
การดําเนินการของกรมที่ไมอาจปฏิบัติตามคําสั่งการของ รมช. พณ. ได

 8.2 กรมไดสงเร่ืองให กองบัญชาการสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตาม
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายตอไป และแจงดวยวาหากผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวา เขาขายเปนการกระทําความผิด 
และหรือพบวามีบุคคลอื่นท่ีมีสวนรวมในการกระทําผิดเพิ่มเติมอีก และพนักงานสอบสวนประสงคจะใหมีการรองทุกข กรมก็จะ
ดําเนินการตอไป
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹ÑºËØŒ¹¢Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇμÒÁ¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ

1. กฎหมายเดิม (ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 281)
 นิยาม นิติบุคคลซึ่งทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนของคนตางดาว
 วิธีนับ ใหนับหลายชั้น (แบบสะสม) ตามคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/ 867

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2534 วาคนตางดาว ตามขอ 3 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 281  จึงตองพิจารณาถึง  “ทุน”      
ของคนตางดาวตามความเปนจริงและจะตองพิจารณาไปถึงทุนของคนตางดาวในนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขามารวมลงทุนในบริษัท
นั้นดวย

ตัวอยางที่ 1

โครงสราง การนับหลายชั้น (แบบสะสม)
ใหนับหุนของคนตางดาวในนิติบุคคลแตละชั้น                                                                                                                               

จากชั้นลางสุดขึ้นไป
บริษัท C มีหุนคนตางดาว = 49%
บริษัท B มีหุนคนตางดาว = 49% + (51x49)%
   100
 = 49% + 24.99%
 = 73.99%
บริษัท A มีหุนคนตางดาว = 49 % (51x73.99)%
  100
 = 49% + 37.73%
 = 86.73%

ดังนั้น บริษัท C  มีสถานะเปนนิติบุคคลไทย
 บริษัท B มีสถานะเปนนิติบุคคลตางดาว
 บริษัท A มีสถานะเปนนิติบุคคลตางดาว

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

ไทย

ตางดาว

ตางดาว

51%

51%

51%

49%

49%

49%

ตางดาว
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2. การแกไข ปว. 281
 เน่ืองจากนิยาม “ คนตางดาว” มีปญหาในการพิจารณาทุนของนิติบุคคล จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติม ปว.281 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535 โดยมีการแกไขนิยาม “ คนตางดาว” เปนดังนี้
 นิยาม “นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนตั้งแตกึ่งหน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดยคนตางดาว หรือนิติบุคคล

ซึ่งมีคนตางดาวลงหุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น”
 วิธีนับ นับชั้นเดียว (แบบไมสะสม)

จากการแกไขนิยามดังกลาว ทําใหการนับทุนของคนตางดาวปรับเปล่ียนไปจากที่นับทุนของคนตางดาวตลอดสาย
(รวมทุนของคนตางดาวในนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาถือหุนเปนหุนสวนหรือเปนสมาชิกดวย) มาเปนการนับหุนอันเปนทุนในบริษัท
เพียงชั้นเดียว (แบบไมสะสม)

3. กฎหมายปจจุบัน (พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 )
นยิาม  “คนตางดาว” ตามกฎหมายปจจุบนั ไดนาํบทบญัญัตขิองพระราชบัญญตั ิแกไขเพิม่เตมิ ปว.281 (ฉบบัที ่2)

พ.ศ.2535 มาใชโดยมีขอความเหมือนกัน ตามขอ 2 ดังนั้น การนับสัดสวนของทุนของคนตางดาวตามกฎหมายใหม จึงตอง
นับหุนอันเปนทุนเพียงชั้นเดียว (แบบไมสะสม)

ดังนั้น การนับจํานวนหุนของคนตางดาวใน DTAC มีความเปนไทยตามที่ไดจดทะเบียนแสดงสถานะไว
4. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดเคยเสนอขอแกไขนิยาม “คนตางดาว”

ขณะนีก้รมพฒันาธุรกจิการคา อยูในระหวางการรวบรวมขอมลูและปญหาอปุสรรคเก่ียวกบัการบงัคบัใชกฎหมายฉบับนี้ 
เพื่อพิจารณาทบทวนและสอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เพื่อพิจารณาเสนอขอแกไขกฎหมายตอไป

 กรมพรอมทีจ่ะนาํประเดน็ขอเสนอแนะและขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารส่ือสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร
มาพจิารณาทบทวนคํานิยามและเงือ่นไขตางๆ ของกฎหมายเพือ่ใหการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทยไมเกิดผล
กระทบและเปนอุปสรรคตอการแขงขันของผูประกอบการคนไทย และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศดวย

การนับชั้นเดียว (แบบไมสะสม)
ใหนบัหุนของคนไทยหรือคนตางดาว

ในบริษัทเพียงชั้นเดียว

A  มีสัดสวนตางดาว  =  49%  =  ไทย
B  มีสัดสวนตางดาว  =  49%  =  ไทย
C  มีสัดสวนตางดาว  =  49%  =  ไทย

ตัวอยางที่ 2 โครงสราง

บริษัท B

บริษัท C

ไทย

ตางดาว

ตางดาว

บริษัท A

ตางดาว

51%

51%

51%

49%

49%

49%
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒ

º·ºÒ·¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒ
“สมาคมการคา” มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเปน

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหมีความ
เขมแข็งและกาวหนา โดยสมาคมการคาเปนสถาบันภาคเอกชน
ทีร่วบรวมผูประกอบธรุกจิตางๆ จาํนวนมาก ครอบคลมุทกุภาค
เศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการคา และภาคการบริการ

สมาคมการคามีสถานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งโดยมี
ผูเริ่มกอการซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาของธุรกิจหรือ
นติบิคุคลทีป่ระกอบธรุกิจประเภทเดียวกนัจํานวนไมนอยกวา
3 คน ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย

สมาคมการคา มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนองคกร
ทีท่าํหนาทีใ่นฐานะเปนศูนยรวมของภาคธรุกิจตางๆ ตลอดจน
มีหนาที่ในการสงเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิกใหมี
ความเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน อีกทั้งประเทศไทยไดทําการเปด

เขตการคาเสรีทางการคาตางๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและ
พหุภาคี สมาคมการคาจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวแทน
ภาคธุรกิจและสมาชิก ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสมาชิก เพื่อเตรียมพรอมรองรับและใชประโยชนจาก
เขตการคาเสรตีาง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจของสมาชิก
เปนเครือขายในการกาวสูการแขงขันในตลาดการคาเสรี
ไดอยางมั่นคงตอไป

ÀÒ¾ÃÇÁÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹
ปจจุบันสมาคมการคาที่อยู ในทะเบียน ณ เดือน

พฤษภาคม 2554 มจีาํนวนท้ังสิน้ 1,122  สมาคม  แบงได ดงันี้
1) แบงตามพืน้ท่ี : สมาคมการคาในกรุงเทพมหานคร

จํานวน 538 สมาคม และสวนภูมิภาค 584 สมาคม แบงเปน
ภาคเหนือ 86 สมาคม ภาคกลาง 242 สมาคม ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 89 สมาคม ภาคตะวันออก 84 สมาคม
ภาคตะวันตก 21 สมาคม และภาคใต 62 สมาคม
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2) แบงตามประเภทธุรกิจ 10 กลุม : แบงเปน                       
กลุ ม เกษตรและแปรรูปสินค า เกษตร  166 สมาคม
กลุมอุตสาหกรรมอาหารและประมง 36 สมาคม กลุมอุตสาหกรรม
แฟช่ันและอัญมณี 19 สมาคม กลุมการเงินและการลงทุน
15  สมาคม กลุมธุรกิจบริการ 169 สมาคม กลุมธุรกิจบันเทงิ
และการสื่อสาร 15 สมาคม กลุมการคาและอุตสาหกรรม
265 สมาคม กลุ มธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย
21 สมาคม กลุมยาและเวชภัณฑ 11 สมาคม และกลุมคาสลาก
405 สมาคม

¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ
¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¤ŒÒ
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¸ØÃ¡Ô¨

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ตระหนักถึงบทบาทความ
สําคัญของสมาคมการคาในการเปนตัวแทนภาคธุรกิจสาขา
ตาง ๆ  โดยสมาคมการคา ควรมียุทธศาสตรที่เห็นภาพทิศทาง
การเปนไปของธุรกิจสาขาที่ตนเองรับผิดชอบอยางชัดเจน
ซึ่งจะตองอาศัยผูบริหารสมาคมการคาท่ีมีวิสัยทัศน ความรู 
ความสามารถและภาวะผูนาํสูง และทีส่าํคญัจะตองมหีลกัการ
คดิในเชงิยุทธศาสตร ดงันัน้ กรมพฒันาธุรกจิการคา จงึไดมกีาร
จัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถาบันการคาข้ึน

ละเอียดเพิ่มเติม ไดที่สอบถามรายละเ
บันการคา สํานักพัฒนาผูประกอบธุรกิจสวนสงเสริมสถาบ
70 - 1  โทรสาร 0 2547 5973โทร 0 2547 597

.th  หรือสายดวน 1570www.dbd.go.th

ซึ่งคร้ังนี้ จัดขึ้นเปนคร้ังที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นในป 2553
ที่ผ  านมา  มีผู ผ  านการอบรมจํานวนท้ัง ส้ิน  34 ราย
จาก 23 สมาคม มีการจัดทํายุทธศาสตรแลว 7 สมาคม
และครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 19 เมษายน - วันที่
5 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู  เข ารับการอบรมผู บริหาร
สมาคมการคา จํานวน 45 ราย จาก 28 สมาคม และมี
สมาคมการคาท่ีเห็นความสําคัญของการจัดทํายุทธศาสตร
ธุรกิจ จํานวน 12 สมาคม ทั้งนี้ สมาคมการคาไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องโดยลําดับ และนํายุทธศาสตรที่ไดมีการจัดทํา
ไปสูแผนการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาธุรกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป
ในอนาคต

ทั้งน้ี เม่ือวันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2554 ที่ผานมา
กรมฯ ไดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรใหกับผู ผ านการอบรมฯ
ป 2554 พรอมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “วิสัยทัศนการพัฒนา

ู

สถาบันการค าสู  2012” ณ ศูนย ฝ กอบรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒáº‹§μÒÁ¾×é¹·Õè
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นายอิทธิพล ชางหลํา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ไดกลาวถึงการใชประโยชนจากขอมูล              
งบการเงิน และการนําสงงบการเงินรอบปบัญชี 

2553 วา “ตามที่กฎหมายกําหนดใหหางหุนสวนจดทะเบียน
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายตางประเทศที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร รวมทั้งสมาคมการคา           
และหอการคาไทย” ที่มีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 โดยนิติบุคคลดังกลาวไมวาจะมีการประกอบกิจการ 
หรือไมก็ตาม มีหนาที่ตองนําสงงบการเงินตอกรมพัฒนา            
ธุรกิจการคา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่ผานมา              
ซึ่งในป 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดปรับปรุงหลกัเกณฑ
และวธิกีารนาํสงงบการเงิน เพือ่อาํนวยความสะดวก ลดภาระ
ในการจัดทําเอกสารประกอบการนําสงใหแกนิติบุคคล                   
โดยการลดจํานวนชุดของเอกสารที่นําสงเหลือเพียง 1 ชุด         
อนัเปนการชวยลดปริมาณการใชกระดาษ  และชวยลดตนทุน
ในการจัดทํางบการเงินของนิติบุคคล ซึ่งจะสามารถชวย

ประหยัดคาใชจายของภาครัฐและภาคธุรกิจไดถึงประมาณ
5 ลานบาทตอป และสามารถนําสงงบการเงนิไดที่หนวยงาน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ัวประเทศ หรือนําสงทาง
ไปรษณีย ไมวาจะมีที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตั้งอยูที่ใดก็ตาม
ทําใหนิติบุคคลสามารถนําสงงบการเงินไดสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดคาใชจายในการจัดทําเอกสารมากขึ้น ทั้งน้ี          
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดทําการประชาสัมพันธเผยแพร
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการนําสงงบการเงินของนิติบุคคล
และขอบกพรองท่ีมักจะเกิดขึ้นในเอกสารนําสงงบการเงิน
ใหกับผู มีหนาที่ส งงบการเงินได ทราบในเบื้องต นแลว
อยางไรก็ตามกรมพัฒนาธุรกิจการคาก็ยังไม หยุดที่จะ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการรับงบการเงิน โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคามีนโยบายที่จะขยายชองทางการ
ใหบริการรับงบการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  

¢ŒÍÁÙÅ§º¡ÒÃà§Ô¹
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ละเอียดไดที่สอบถามรายละ
กิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคาสํานักขอมูลธุรกิจ
4385  โทรสาร 0 2547 4377โทร.  0 2547 4

ู

o.th หรือ สายดวน  1570 www.dbd.go.

เพ่ือใหผู มีหนาท่ีสงงบการเงินไดรับความสะดวกรวดเร็ว             
มากยิง่ขึน้ ซึง่คาดวาจะสามารถใหบริการไดในอนาคตอนัใกลนี้

และจากการทีก่รมพฒันาธุรกิจการคาไดมกีารปรบัเปลีย่น
หลักเกณฑ วิธีการ และมีการขยายพ้ืนที่การใหบริการ                     
รับงบการเงินเปนทั่วประเทศนั้น โดยในรอบป 2554 จํานวน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังและยังคงดําเนินกิจการอยู        
ตองนาํสงงบการเงนิรอบปบญัช ี2553 จาํนวนท้ังสิน้ 400,789 ราย  
ปรากฏวามีนิติบุคคลนําสงงบการเงินจนถึงปจจุบันแลว                     
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 มีจํานวน 344,295 ราย                
คิดเปนรอยละ 86 โดยยังมีนิติบุคคลบางสวนท่ีไมนําสง                    
งบการเงินอยู จํานวน 56,494 ราย คิดเปนรอยละ 14

ทัง้น้ี กฎหมายกําหนดใหนติบิคุคลตองนําสงงบการเงิน 
หากนิติบุคคลไมดําเนินการตามกฎหมายยอมมีความผิด                
ซึ่งการไมนําสงงบการเงิน มีโทษปรับทั้งผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
คือนิติบุคคลและผู มีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคล โดยมี                 
การระวางโทษปรับสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ซึ่งกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจะดําเนินคดีกับนิติบุคคลที่ไมนําสงงบการเงิน           
ทุกราย และหากนิติบุคคลที่ไมสงงบการเงินเปนนิติบุคคล          
ตางประเทศ ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล       
ดังกลาวจะตองถูกดําเนินคดีและตองระวางโทษดวย

สําหรับงบการเงินท่ีไดนําสงแลวน้ัน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาไดนํามาเผยแพรแกสาธารณชน เพื่อนําไปใชประโยชน
ตอไป โดยมีชองทางในการใหบริการขอมูลงบการเงิน                                 
2 ชองทาง คือ 

1. ติดตอขอคัดสําเนางบการเงินรายนิติบุคคลไดที่
หน วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค าทุกแห ง โดยมี
คาธรรมเนียม

2. สามารถดูงบการเงินฉบับยอรายนิติบุคคลไดที่
website ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th
โดย Click ที่ ตรวจคนงบการเงินของนิติบุคคล หรือ
ฐานขอมูลสูธุรกิจ โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ

จากขอมลูธรุกจิทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคานาํมาเผยแพรนัน้
ู ู

สามารถทาํใหผูใชงบการเงิน เชน ผูบรหิาร ผูลงทุน สถาบนัการเงนิ
หนวยงานภาครฐัและเอกชน นาํไปวเิคราะหฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผ านมาของนิติบุคคล
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ การวางแผน และควบคุมทางการเงนิ
เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางการเงินในระดับจุลภาค
และมหภาค รวมท้ังผูสนใจทัว่ไป เชนประชาชน นสิตินักศึกษา
สามารถนําขอมูลธุรกิจไปใชเปนเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและเปนประโยชนในการนําไปศึกษา
วเิคราะหเชิงลึกเกีย่วกบัธรุกิจและภาคเศรษฐกจิตอไป 

ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÍº»‚ºÑÞªÕ 2553

นิติบุคคลที่ตองนําสงงบการเงินรอบปบัญชี 2553
จํานวน 400,789 ราย

ยังไมสงงบการเงิน จํานวน 56,494 ราย คิดเปนรอยละ 14

นําสงงบการเงินแลว จํานวน 344,295 ราย คิดเปนรอยละ 86
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¨Ò¡¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂã¹Í´Õμ
ÊÙ‹¡ÒÃ¤ŒÒã¹âÅ¡´Ô¨ÔμÍÅ

ปจจุบนัโลกไดกาวเขาสูยคุสังคมดิจติอล ทีม่เีทคโนโลยี
และเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีทันสมัย โดยมีประชากรทั่วโลก
จํานวนกวา 2 พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 28.74 ของ

โตประชากรทัง้โลกท่ีมอีนิเทอรเน็ตใช และอัตราการเจรญิเติบโต
ระดับสูงของผูใชอินเทอรเน็ตตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 อยูในระดับ

ถึงรอยละ 450 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหการเคลื่อนยายถึงรอยละ 450 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหการเคลื
ขอมลูขาวสารไมไดจาํกดัอยูเพยีงระหวางประชากรในทองถิน่ลขาวสารไมไดจาํกดัอยูเพยีงระหวางปร
หรือในประเทศเทานั้น ในทางตรงขามประชากรทั่วโลก
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และเชื่อมโยงสื่อสาร
ระหวางกันไดทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการติดตอสื่อสารแบบ
ไรพรมแดนนี้ ไดเปลี่ยนรูปแบบทางการคาอยางสิ้นเชิง
โดยธุรกิจทัว่โลกไดมกีารดําเนนิธรุกิจในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส
เพ่ิมมากขึน้อยางแพรหลายและหลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง “ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” หรือ e-Commerce
ที่เปนเครื่องมือทางการคา หรือชองทางการคาใหมสําหรับ
ผูประกอบการที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีสวนสําคัญตอภาคธุรกิจในการเพิ่มศักยภาพ
ในการทําธุรกิจ ขยายกลุมลูกคาใหมากขึ้น และลดตนทุน
การดําเนินงาน

e-Commerce

º·ºÒ·¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ Ø̧Ã¡Ô̈ ¾Ò³ÔªÂ�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

เพ่ือสรางความพรอมใหแกภาคธรุกิจไทยในการแขงขัน
ภายใตระบบการคาใหม กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดสงเสริมภ
การทําธุรกิจ e-Commerce โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยอยางตอเน่ือง             
ตัง้แตป พ.ศ. 2545 จนถงึปจจุบนั เนนการพัฒนาผูประกอบการ                   
ให มีความรู ด านพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  การจัดอบรม                    
สัมมนาใหความรูทั้งในรูปแบบหองเรียน และ e-Learning 
(www.dbdacademy.com) การสงเสริมกลยุทธดาน            
การทําตลาดออนไลน (e-Marketing) แกผู ประกอบการ                
การสรางชองทางการตลาดในสวนของตลาดกลางพาณิชย
อเิลก็ทรอนกิสภายใตชื่อ www.dbdmart.com ซึ่งประกอบ
ดวยรานคากวา 1,300 รานคา การออกเคร่ืองหมายรับรอง           
การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD registered) 
ปจจุบันมีเว็บไซตที่ไดรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลวจํานวนกวา 9,000 เว็บไซต                     
และการสรางความนาเชื่อถือใหกับเว็บไซตของผูประกอบ
ธุรกิจ โดยการออกเคร่ืองหมายรับรองเว็บไซตที่มีมาตรฐาน      
ในการปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจที่ดี (DBD verified)

¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·ÂÊÙ‹ÊÒ¡Å
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Â¡ÃÐ Ñ́º “ÊíÒ¹Ñ¡¾Ò³ÔªÂ�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�”
à¾×èÍàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â
ÊÙ‹ÊÒ¡Å

ในป 2554 กรมพฒันาธุรกจิการคา ไดปรบัโครงสราง
บริหารราชการภายในใหม โดยยกระดับสถานะของสวน
สงเสริมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปน “สํานักพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส” ประกอบดวย

1. สวนยุทธศาสตรและแผนงานมีบทบาทในการ
กําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการสงเสริมพัฒนาผูประกอบ
ธุรกิจ e-Commerce มีทิศทางที่ชัดเจนและมีความตอเนื่อง
ในการสรางความพรอมใหผูประกอบการเขาสูระบบตลาด
และนําไปสูการสรางความนาเช่ือถือใหกับการสรางหนาราน
คาทางเว็บไซต

2. สวนนวัตกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีบทบาท
ในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ ในการสงเสริม
พัฒนาการประกอบพาณชิยอเิล็กทรอนกิส และสรางมาตรฐาน
คุณภาพการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3. สวนสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีบทบาท

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที่
สํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
โทร. 0 2547 5958 - 61
โทรสาร. 0 2547 5973

www.dbd.go.th
หรือสายดวน 1570

ในการสรางการรบัรู และความเชือ่มัน่ ตลอดจนสรางองคความรู
ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ทั้งนี้การสงเสริมการสรางเครือขายทางการคาความ
รวมมอืกบัหนวยงานพนัธมติรทัง้ภาครัฐและภาคธุรกจิ รวมถึง
สถาบันการศึกษา เพ่ือผลักดันผูประกอบธุรกิจพาณิชยที่มี
เว็บไซดที่ดีใหไดเคร่ืองหมายคณุภาพ DBD Verified พรอมท้ัง
พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหเปนที่นาเชื่อถือระดับสากล
จะสามารถชวยยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอไปในอนาคต
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“¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ”
¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ã¹ÂØ¤ Aging Society ·Õè¹‹Ò¨ÑºμÒÁÍ§

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดทําเกณฑคุณภาพธุรกจิ
บรกิารผูสงูอายหุวงัยกระดบัคณุภาพการใหบรกิาร
และการบริหารจัดการของธุรกิจบริการผูสูงอายุ

ใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging
Society) ที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ู ู

เปาหมายในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจบริการผูสูงอายุ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือรองรับโครงสรางประชากร
ของประเทศไทยและของโลกที่เปลี่ยนแปลงเขาสู สังคม
ผู สูงอายุมากข้ึน ซึ่งจากสถิติที่ผานมาพบวา ในป 2550
ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุประมาณ 7 ลานคน คิดเปน
รอยละ 10.7 จากจํานวนประชากรทัง้ประเทศ  และในป 2553
มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปน 7.5 ลานคน คิดเปนรอยละ
11.8 และคาดวาในอกี 10 ปขางหนา จาํนวนผูสงูอายจุะเพิม่ข้ึน

มากถึง 12 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.8 ซึ่งจากตัวเลขสถิติ
ดังกลาวจะเหน็ไดวาประชากรผูสงูอายุในประเทศไทยมปีรมิาณ
เพิม่ขึน้ทกุป และเม่ือเปรยีบเทยีบระหวางเพศหญิงกบัเพศชาย 
พบวาจํานวนผูสูงอายุเพศหญิง มีจํานวนมากกวาเพศชาย   
ขณะที่อัตราสวนแรกเกิดจะมีเด็กชายมากกวาเด็กหญิง                 
จากอัตราสวนดังกลาวสามารถสะทอนไดถึงอัตราการตาย             
ของประชากรเพศชายที่สูงกวาและเพศหญิงมีแนวโนม              
ที่จะมีอายุยืนยาวกวาเพศชาย

ท้ังนี้ ไดมีการแบงลักษณะของผูสูงอายุเปน 3 กลุม         
ดวยกัน ไดแก 1. กลุมสุขภาพดีและชวยเหลือตัวเองได                      
2. กลุมที่ตองไดรับการชวยเหลือในชีวิตประจําวัน และ                      
3. กลุมที่ปวยและชวยเหลือตัวเองไมได 

ปญหาของผูสูงอายุในยุคปจจุบัน คือ ลูกหลานตอง

SW 3552-P01-28-pc8.indd   20SW 3552-P01-28-pc8.indd   20 27/7/2554   19:33:0627/7/2554   19:33:06



¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 21

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

Department of Business Development Ministry of Commerce

ทํางาน ไมมีเวลาในการดูแลพอแมหรือผู สูงอายุ ทําให                       
ผูสูงอายุจํานวนมากถูกทอดทิ้งใหอยูบานตามลําพัง และ
มีบุตรหลานบางสวนที่มีฐานะดีและมีความกตัญู แมไมมี
เวลาดูแลพอแม แตก็พยายามจัดหาคนมาดูแลแทน รวมท้ัง
การหาบริการที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ เพื่อให
ผอนคลายและไมเครียด ทําใหผูประกอบการหรือนักธุรกิจ
จํานวนมากหันมาใหความสนใจกับกลุมลูกคาท่ีเปนผูสูงอายุ
มากขึ้น รวมถึงการผลิตสินคาและบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูสูงอายุ ซึ่งไมเฉพาะในประเทศไทย
เทานั้น ตางประเทศก็ใหความสนใจกับกลุมผูสูงอายุเชนกัน
ทําใหโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการผู สูงอายุ รวมทั้ง
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสถานดูแลผูสูงอายุ มีแนวโนมที่ดี
และเพิม่จํานวนมากขึน้ ดงันัน้ ธรุกิจบรกิารผูสูงอายุจงึจําเปน
ที่จะตองไดรับการสงเสริม เพ่ือเรงยกระดับคุณภาพบริการ
เพื่อรองรับผู สูงอายุ และการแขงขันในระดับสากล ซึ่ง
ธุรกิจบริการดูแลผูสูงอายุจัดเปน Star Rising Business
มีแนวโนมขยายตัวเร็ว และเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด สงผล
ใหเกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการผลิตสินคาและการใหบริการ
ผูสูงอายุหลายรูปแบบ เชน สถานดูแลผูสูงอายุประจําวัน
สถานบริบาล ธุรกิจ สงคนเขาไปดูแลและบริการผูสูงอายุ
ที่บานพัก บริการรับพาไปเที่ยว พาไปพบแพทย ซึ่งเปน
การทําหนาท่ีแทนคนในครอบครัวที่มีภาระงานประจํา
การสรางผูประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความตองการ
ที่เพิ่มมากข้ึน ที่นอกจากผูสูงอายุในประเทศแลวยังมีความ
ตองการใชบรกิารของกลุมตลาดผูสูงอายจุากตางประเทศดวย

ทั้งนี้ ผูที่จะประกอบธุรกิจบริการผูสูงอายุใหประสบ
ความสําเร็จไดนั้น จะตองเรียนรูความตองการท่ีแทจริงของ
กลุมเปาหมาย ใหความสําคัญกับคุณภาพพนักงานบริการ
รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงสงเสริมธุรกิจบริการ
ผูสูงอายุ โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพธุรกิจบริการผูสูงอายุขึ้น
เพื่อเปนเคร่ืองมือวัดระดับการบริหารจัดการธุรกิจ และ

ใชกําหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองใหเปน
ที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศได นอกจากนี้ กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา ไดจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจใหมีคุณภาพ และสนับสนุน
ใหเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ โดยจัดใหมีการพบปะระหวาง
ผูประกอบการที่เกี่ยวของ พรอมท้ังจัดศึกษาดูงานในธุรกิจ
ที่ประสบความสําเรจ็ตอไป

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กําหนดจัดอบรม
การใชเกณฑคณุภาพธุรกจิบริการผูสงูอายุอยางเต็มรปูแบบ
ชวงปลายเดือนสิงหาคม 2554 นี้ 

พิ่มเติมไดที่สอบถามรายละเอียดเพิ่
รสวนสงเสริมธุรกิจบริการ
กิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคาสํานักสงเสริมพัฒนาธุรกิ

ุ

โทร. 0 2547 5954
956 - 7โทรสาร. 0 2547 595

www.dbd.go.th  หรือสายดวน 1570www.dbd.go.th  ห
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ÍºÃÁ “à·¤¹Ô¤¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹
Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾”

ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงการให
บริการ อํานวยความสะดวกใหแกผู รับบริการ โดยการปรับ
ภาพลักษณ พัฒนากระบวนงาน การใหบริการเชิงสรางสรรค

โดยในป 2554 นี้ กรมไดกําหนดใหเปนปแหงบริการสรางสรรคและ
ธรรมาภบิาลธุรกิจ (Creative Service and Corporate Governance) 

การปฏบิตังิานของเจาหนาท่ีในสวนภูมภิาค ตองปฏบิตังิานใกลชดิกับ
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบธุรกิจ จําเปนตองมีความรู                 
ในงานท่ีเปนภารกิจของกรมฯ เปนอยางดี โดยเฉพาะงานดาน สงเสริม วิทยากรบรรยายใหความรู 

มล.อัจฉราพร ณ สงขลา

SW 3552-P01-28-pc8.indd   22SW 3552-P01-28-pc8.indd   22 27/7/2554   19:33:1427/7/2554   19:33:14



¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ 23

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

Department of Business Development Ministry of Commerce

พัฒนาธุรกิจ ดังนั้นการสรางความนาเชื่อถือในตัวของ
เจาหนาที่ นอกจากองคความรูที่มีอยูอยางเต็มเปยมแลว
ตองมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเปนมืออาชีพดวย

ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวน
ภูมิภาคบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับนโยบายของกรมฯ
จึงจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิค
การปฏิบตังิานสงเสรมิพฒันาธุรกจิและการพัฒนาบุคลกิภาพ”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เทคนิค
วิธีการใหมๆ ในการปฏิบัติงานดานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ
ระเบียบบริหารดานการเงิน การคลังและพัสดุ และพรอม
เสริมในดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหแกเจาหนาที่ทุกระดับ
ในสวนภูมิภาค ซึ่งจะเปนประโยชนแกเจาหนาท่ี และ
ผูรับบริการ รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้น
กับองค กร  โดยกลุ ม เป  าหมายท่ี เข  ารับการอบรมฯ
ประกอบดวย เจาหนาทีก่รมพฒันาธุรกิจการคาในสวนภมูภิาค
จํานวน 565 คน โดยกรมฯ ไดดําเนินการอบรมในกลุมจังหวัด

ภาคเหนอื (17 จงัหวดั) ไปแลว ระหวางวนัท่ี 28-29 พฤษภาคม
2554 ที่ผานมา ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จ. เชียงใหม

ท้ังนี้ กรมจะดําเนินการจัดอบรมฯ อีก 3 กลุมจังหวดั
ภายในเดือนกนัยายน 2554 ไดแก

 กลุมจังหวัดภาคใต  (14 จังหวัด)
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)
 กลุ  มจั งหวัดภาคกลาง  และภาคตะวันออก                             

 (25 จังหวัด)

ดเพิ่มเติมไดที่สอบถามรายละเอียดเ
ภาค กรมพัฒนาธุรกิจการคาสํานักธุรกิจการคาภูมิภ

โทร 0 2547 4936
45โทรสาร  0 2547 444

สายดวน 1570www.dbd.go.th  สา
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
¢Í§ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
มุกดาหาร พัฒนาทักษะและคุณภาพ
การใหบรกิารของภาคธุรกจิในจงัหวดั

มุกดาหาร หวังพัฒนาเศรษฐกิจการทองเท่ียว
ของจังหวัดใหเปนที่ยอมรับและมีการบริการ
ที่ เป นเลิศเทียบเท ามาตรฐานสากล โดย                 
ไดรับเกียรติจากผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
(นายชาญวิทย วสยางกูร) เปนประธานในพิธี             
ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด โฮเทล จังหวัด
มุกดาหาร

การจัดอบรมโครงการ “เพิม่ประสทิธิภาพ
การใหบริการแกผูประกอบธุรกิจบริการ” เพ่ือ
พัฒนาทักษะด านการบริหารจัดการและ
การบริการที่ เป นเลิศ  โดยมีจุด มุ  งหมาย
เพื่อตองการผลักดันใหธุรกิจบริการประเภท
ตางๆ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธรุกิจดานการทองเทีย่ว ธรุกิจภัตตาคาร

ุ

รานอาหาร และธุรกิจบริการดานอ่ืนๆ เติบโตอยางมีศกัยภาพ
เปนท่ียอมรับและสามารถแขงขันได ทั้งในระดับประเทศ

ุ

และระดับสากล และเพื่อสนับสนุนใหนักทองเที่ยวและ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเขามาใชบริการ
ในจังหวัดมุกดาหารเพิ่มมากขึ้น
ู

โครงการ “เ พ่ิมประสิทธิภาพการให บริการแก 
ผูประกอบธรุกจิบริการ” เปนโครงการท่ีสนบัสนุนยทุธศาสตร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ดานการพัฒนาธุรกิจการคา และ
สนับสนุนยุทธศาสตรของจังหวัดมุกดาหาร ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจการทองเท่ียว โดยโครงการฯ ที่จัดข้ึนนอกจาก

ุ ุ ุ

จะสนับสนุนยุทธศาสตรทั้งของกรมฯ และของจังหวัดแลว
ฐ

ยงัเปนการพัฒนาทักษะ ความรู และคุณภาพในการใหบรกิาร
ของผูประกอบการในจังหวัดใหมีศักยภาพมากขึ้นอีกดวย

ู ุ

ทั้งนี้ กอนการจัดอบรมโครงการฯ สพค. จังหวัด

มุกดาหาร ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ทําการสํารวจ วิเคราะหจุดเดน จุดดอยธุรกิจ

ประเภทตางๆ ในจังหวัด เพ่ือคัดเลือกประเภทธุรกิจ กอน
ทําการสงเสรมิพฒันา ซึง่ผลจากการสํารวจพบวา ธุรกจิบริการ
เปนธุรกิจที่มีความนาสนใจ และควรไดรับการสงเสริมเปน              
ลําดับตนๆ เน่ืองจาก “จังหวัดมุกดาหาร” เปนจังหวัดท่ี                
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ โดยดานตะวันออก
เปนที่ราบลุมสลับปาไม ดานตะวันตกเปนผืนปาบนเทือกเขา
ภูพาน ดานตะวันออกติดแมนํ้าโขงทอดยาวกั้นพรมแดน

ุ

ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ดวยสภาพภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามและมีพืชพันธปา      
หลากหลายชนดิ ทาํใหจงัหวัดมุกดาหารเหมาะแกการทองเทีย่ว
เชิงนิเวศน และเชงิอนุรกัษ อกีท้ังในจงัหวัดมีสถานทีท่องเทีย่ว

ุ

ทีส่าํคญัจาํนวนมาก ซึง่จะสงผลตอเน่ืองไปสูการประกอบธุรกจิ
บริการ ทั้งดานการทองเที่ยว โรงแรม และรานอาหาร ทําให

ู ุ
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เกิดการจางงาน สรางอาชีพ และรายได อันเปนการกระจาย
รายไดสู ทองถ่ิน ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต
อยางยั่งยืน

2. หลงัจากทีไ่ดคดัเลอืกธุรกจิบรกิารเพือ่ทาํการสงเสรมิ
อยางเปนรูปธรรมแลว สพค.จังหวัดมุกดาหาร ไดดําเนินการ
จัดหาและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการจากหนวยงาน
ตางๆ ในจังหวัดมุกดาหาร เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
ชมรมธุรกิจรานอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติ ตลอดจนผูประกอบธุรกิจบริการประเภท
ตางๆ พรอมทัง้สํารวจหวัขอทีผู่ประกอบธรุกจิบรกิารในจงัหวดั
ุ ู ุ

ตองการฝกอบรม โดยหัวขอ “กลยุทธการบริการที่เปนเลิศ”
เปนหัวขอที่ผูประกอบธุรกิจในจังหวัดใหความสนใจมากที่สดุ

3. ดําเนินการประสานจังหวัด หนวยงานภาครฐั และ
ภาคธุรกิจ ที่เปนกลุมเปาหมาย เพ่ือทําการประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขารวมรับการอบรมฯ

4. ประสานวิทยากรที่มีความรูความสามารถทางดาน
“กลยุทธการบริการที่เปนเลิศ” คือ ดร.วัฒนา ลวงลือ
จากสถาบัน Knowledge Creation (สถาบันท่ีใหบริการ
ใหคําปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาองคกรและบุคลากร
ดวยองคความรูที่ทันสมัย และเปนท่ีปรึกษาดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกองคกรช้ันนําระดับประเทศ

ู

หลายองคกร) มาใหความรูแกผูเขารับการอบรมฯ
5. ประสานโรงแรม จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อาหาร

เครือ่งดืม่ ตลอดจนอํานวยความสะดวกแกผูเขารบัการอบรมฯ
6. ทําการวิเคราะหประเมินผลความพึงพอใจผูเขารับ

การอบรมฯ

โดยผลการสํารวจความพึงพอใจ พบวา
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารับการอบรมฯ

มีคาเฉลี่ย 4.30 ซึ่งอยูในระดับ มากที่สดุ
2. ความพึงพอใจในหัวข อ “กลยุทธการบริการ

ที่เปนเลิศ” และวิทยากร ดร.วัฒนา ลวงลือ มีคาเฉลี่ย 4.46
ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด

นางสาวอัญชลี ทิพยโยธา หัวหนา สพค. จังหวัด
มุกดาหาร กลาววา “การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการแกผู ประกอบธุรกิจบริการ ในคร้ังน้ี ไดรับ
ุ

ความสนใจจากกลุ มเปาหมายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
ู ุ

เปนจํานวนมากเกินความคาดหมาย โดยผูประกอบการ
สวนใหญตองการให สพค.จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมฯ
ในหัวขออื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ
บริการในจังหวัดมุกดาหารอยางครบวงจร เปนการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการในจังหวัดใหมีทักษะเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อใหธุรกิจบริการเปนธุรกิจหลักในการ

ู

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารใหเจริญเติบโต
อยางแข็งแกรงและย่ังยืน”

ายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่สอบถามรายล
นาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหารสํานักงานพัฒน
632 733  และ 042 614 201โทรศัพท 042 6

ุ ุ

632 734โทรสาร 042 6
mukdaharn@dbd.go.the-Mail : mu
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นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหสัมภาษณสด
ประเด็น “การนาํสงงบการเงิน” ในรายการ
หมายเหตุประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง 11 (NBT) เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2554

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดี              
กรมพฒันาธุรกิจการคา เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภท
ธุรกิจ การประกอบธุรกิจของคนตางด าว
ณ หองประชุม 2 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2554

นายบรรยงค  ลิ้มประยูรวงศ  อธิบดี                          
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานแถลงขาว             
การถือหุน บมจ. โทเทิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
พรอมรองอธิบดีฯ ณ หอง KM ชั้น 12 กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

นายบรรยงค  ลิ้มประยูรวงศ  อธิบดี                       
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานเปดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปฏิบัติงาน                     
สงเสริมพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาบุคลิคภาพ”               
ณ จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
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นายอิทธิพล ชางหลํา รองอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกจิการคา เปนประธานเปดสมัมนา เรือ่ง “เสรมิสราง
ธุรกิจใหเติบโตอยางมีธรรมาภิบาล” ณ ศูนยฝกอบรม
พัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดี              
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธานแถลงขาว 
เปดตัวโครงการพัฒนาผู ประกอบการ ผาน                
สื่อออนไลน e-Learning ณ ศูนยฝกอบรม                  
พัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2554

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดี              
กรมพัฒนาธุรกิจการคา บันทึกเทปใหสัมภาษณ                 
ในรายการ “Business Smart” ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 (NBT) เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2554

นางสาวอุรวี เงารุงเรือง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา                 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําขอรับ                
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว ณ หองประชุม 2 ชั้น 7                      
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554
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ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¸ØÃ¡Ô¨á¡‹ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÀÒ¤ÃÑ°

1 ºÃÔ¡ÒÃË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ áÅÐμÃÇ¨¤Œ¹àÍ¡ÊÒÃ
  ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂμ¹àÍ§·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È  
  ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ¼‹Ò¹ÃÐººÍÔ¹à·ÍÃ � à¹çμ â´Âà¢ ŒÒàÇçºä«μ�¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò
  Ø̧Ã¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ·Õè www.dbd.go.th ¼‹Ò¹ÃÐºº e-Service áÅÐ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
  ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑºàÍ¡ÊÒÃä´Œ 3 ª‹Í§·Ò§ 
  ª‹Í§·Ò§·Õè 1 ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ Œ́ÇÂμ¹àÍ§ (Walk in) ³ ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ŒÒ 
   áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È
  ª‹Í§·Ò§·Õè 2 ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�́ ‹Ç¹¾ÔàÈÉ (EMS) ¶Ö§·ÕèÍÂÙ‹¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
   ·ÑèÇÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã

 ª‹Í§·Ò§·Õè 3 ÃÑºàÍ¡ÊÒÃấ Â¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡ÃÁÏ ̈ Ñ́ Ê‹§¶Ö§·ÕèÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
   (DBD Express Service) ·ÕèÍÂÙ‹ã¹à¢μ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¹¹·ºØÃÕ 
   ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ áÅÐ»·ØÁ¸Ò¹Õ
2 ¡ÒÃ¶‹ÒÂ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ¸ØÃ¡Ô¨ ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃä´Œ·Õè 
 ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�  Ê¹ÒÁºÔ¹¹íéÒ
3 ºÃÔ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¸ØÃ¡Ô̈ ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çμ ¼‹Ò¹àÇçºä«μ�¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò
 Ø̧Ã¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ www.dbd.go.th
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