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หนึ่งในนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล คือ
“สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้”
มีเป้าหมายเพื่อน�ำเสนอมาตรการช่วยเหลือ
ของรัฐ บาลให้แ ก่ผู้ถือ บัต รสวัส ดิ ก ารแห่ งรั ฐ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
รายย่อย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากมาตรการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ
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ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2561
จึงเน้น การท�ำงานแบบ Proactive และมอง
อนาคตการสร้างบุคลากร ขององค์กร สิง่ ทีเ่ ป็น
นโยบายหลักๆ รวมพลัง ที่ขับเคลื่อน 5 เรื่อง
ได้แก่ 1) BIG DATA 2) เศรษฐกิจฐานราก
3) สิ น ค้ า เกษตร 4) e-Commerce และ
5) ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ โดย
ทุ ก กรมพร้ อ มเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เร่ ง ผลั ก ดั น
การสร้างทีมงานให้มพี ลัง เพือ่ ตอบโจทย์ทศิ ทาง
การขั บ เคลื่ อ นของกระทรวงพาณิ ช ย์ แ บบ
องค์รวม
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหนึง่
ที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อน
ทิ ศ ทางของกระทรวงพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงมีเป้าหมายที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
SME มี ศั ก ยภาพสามารถเข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
ได้มากขึ้น ผ่านช่องทางร้านค้าส่งขนาดใหญ่

One of the government’s key policies
is to “create jobs, create markets, create
opportunities, and create income” for Thai
citizens. The government also has the goal
to make its aid programs beneficial and
accessible to Welfare Card holders, farmers,
community enterprises and micro-scale
businesses.
Charting a course for trade and
economic growth in the budgetary year
2018, the Ministry of Commerce (MOC)
places much emphasis on proactive work
orientation and building quality workforce.
The MOC’s key policies encompass 5
major areas as follows – 1) BIG DATA
2) local economy 3) agricultural commodities
4) e-Commerce and 5) international trade
strategies whereas all state agencies under
the MOC’s command are ready to have their
database interlinked and make progress on
building a powerful team poised to drive all
aspects of the ministerial policies ahead in
a holistic manner.
Having been tasked with a key role of
executing the MOC’s trade strategies to fulfill
goals of the government policies, the
Department of Business Development (DBD)

สารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
Message from the Minister of Commerce
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
Mr. Sontirat Sontijirawong

ในท้องถิ่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้าน
โชวห่วย ซึง่ เป็นการพลิกฟืน้ ชีวติ ร้านค้าโชวห่วย
ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง โดยได้ด�ำเนินการ
สนับสนุนเครื่องรูดบัตร EDC การพัฒนาระบบ
ช�ำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ท และระบบโลจิสติกส์
การเปิ ด เว็ บ ไซต์ “ของดี ทั่ ว ไทย” (www.
kongdeetourthai.com) ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทาง
ที่ผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลางและเล็ก
(SME) ได้ น� ำ สิ น ค้ า ดี - เด่ น จากทั่ ว ประเทศ
มาจ� ำ หน่ า ยผ่ า นเว็ บ ไซต์ และส่ ง ตรงถึ ง มื อ
ผู้บริโภคผ่านรูปแบบ e-Directory ขยายตลาด
ไปสูต่ า่ งประเทศมากขึน้ เพือ่ เชือ่ มโลกช่วยเหลือ
SME และเกษตรกรตั ว เล็ ก ๆ ให้ มี โ อกาส
ต่อสู้กับสงครามการค้าทั่วโลกได้ นอกจากนี้
ได้ ด� ำ เนิ น การยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เพื่ อ
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) มีความ
เป็ น มื อ อาชี พ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มี ร ะบบ
การจัดการ เพื่อความเข้มแข็ง สามารถเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถ
สร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง เกิดการจ้างงาน และ
เกิดความมั่นคงในชีวิต และเป็นหนทางแห่ง
การหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ความยากจน เพิ่ ม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โครงการ
MOC Biz Club เป็นอีกการด�ำเนินงานหนึ่ง
ซึ่งมีความส�ำคัญต่อผู้ประกอบการรายย่อย

has set its sight on strengthening the position
of communities’ brands and SME products
and make them more accessible to
consumers through such channels as
community-based wholesalers, Pracharath
Blue Flag shops, and non-chain retail stores
– this will breathe new life into the nostalgic
mom-and-pop shops again. The DBD’s
efforts to empower community businesses
include the installation of EDC machines, the
development of payment via QR codes, and
the improvement in logistics. The website
www.kongdeetourthai.com is also another
channel for SME across the country to offer
their products, in form of e-Directory, directly
to consumers and make a foray into global
marketplace, opening up opportunity for
SME and small-scale farmers to compete
on equal terms with other players worldwide.
Furthermore, the DBD is also working on
taking the quality management standards of
Thai local franchise businesses to new
heights in an effort to move them to the
forefront of professional franchises with solid
management system. Strong and vigorous
expansion of local franchise industry will be
a good opportunity for low-income group of
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(Micro SME) เป็ น การรวมกลุ ่ ม ของธุ ร กิ จ
ขนาดเล็กทีค่ อยช่วยเหลือเกือ้ กูลกันแล้วยังเป็น
ที่ปรึกษาให้แก่ Micro SME ในพื้นที่จังหวัด
ของตนเองทั้ง 77 จังหวัด ให้สามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง มีการสร้างเครือข่าย
พั น ธมิ ต รและช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่
หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการเข้ า ถึ งแหล่ ง
ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเงินทุน จน Micro SME
เหล่ า นี้ ส ามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมั่ น คง
และยั่งยืน และยังมีแผนเชื่อมโยงสินค้าชุมชน
ของสมาชิก MOC Biz Club เข้าสู่ร้านธงฟ้า
ประชารั ฐ ท� ำ ให้ ผู ้ ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
และประชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยมี ท างเลื อ ก
ในการซื้ อ สิ น ค้ า จากท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ภาพดี
และราคาไม่ แ พง ซึ่ ง จะช่ ว ยกระจายสิ น ค้ า
และเพิ่ ม ช่ อ งทางการค้ า ให้ กั บ สิ น ค้ า ของ
สมาชิกด้วย
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ น
การด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ รองรั บ และสนั บ สนุ น
การก้าวเข้าสู่ การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government) มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม
บริการภาครัฐใหม่ๆ เพื่อให้บริการประชาชน
ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้
สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย จนเป็นที่ยอมรับ
ในปีที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลด
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจด้วยค่าธรรมเนียม
การจดทะเบี ย นใหม่ ซึ่ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ใหม่ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก าร
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ตามจ�ำนวนทุนจดทะเบียน
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้ น ธุ รกิ จของ
ผู้ประกอบการ สร้างความเป็นธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ และจะส่งผลให้ประเทศไทย
มีอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
ที่ดีขึ้น
ผมเชื่ อ มั่ น ว่ า หากทุ ก คนพร้ อ มใจกั น
ปรับเปลีย่ น Mindset ของการท�ำงาน จากในเชิง
Function Base เป็น Agenda Base และร่วมกัน

Thai population to leave their low-paid jobs
and build their own business with better
prospect of higher income which will bring
them life’s security and comfort. In addition
to creating more jobs, the local franchise
business is also a pathway to liberate the
impoverished from poverty trap and
strengthen local economy. The MOC Biz
Club – a project originated by DBD and
instrumental to the growth of Micro SME – is
the gathering of countrywide, micro-to-smallsized businesses on the basis of symbiotic
relationship and intention to help other Micro
SME located within the same provinces
across the country with business-related
advice that would make these fledgling SME
stronger and be able to grow sustainably.
The advice and support largely deal with the
expansion of business network and
distribution channels, how to get access to
useful business information and funding, and
the forthcoming plan to put MOC Biz Club
members’ brands on shelves at Pracharath
Blue Flag shops – this will not only help
expand distribution channels for MOC Biz
Club members’ products but will also give
those Welfare Card holders and low-income
earners more choices of merchandises of
good quality and reasonable price.
As part of its commitment to support
the transition into e-Government, the DBD
has continued to develop new, innovative
public services that are more convenient,
faster and cost-saving for all service
recipients including commercial and noncommercial organizations as well as
individuals alike. Last year the DBD made
some adjustments to business registration
fees. The new fee rates better reflect service
costs actually incurred to the public service

นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์

provider, which do not vary with the size of
registered capital. This more than likely
reduces the cost of starting a business,
makes the conduct of business in Thailand
more equitable, and favorably affects
Thailand’s ease of doing business rankings.
I have complete confidence that if our
collective mindset moves away from
function-based work approach to the
agenda-based and teamwork, our
accomplishment will be tangible and
immeasurable. On this occasion, I would like
to convey my gratitude to all executives,
officials and employees of the Department
of Business Development for untiring efforts
and hard work. By the Buddhist Virtue, may
all of you be bestowed great blessings for
happiness, prosperity and advancement in
the career, good health and buoyant spirit
that would support all of us in working and
serving our country for years to come.

Mr. Sontirat Sontijirawong
Minister of Commerce
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ท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) จะเป็นผลงาน
ที่ยิ่งใหญ่ สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผมขอขอบคุ ณ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ทุ ก ท่ า น ที่ ร ่ ว มแรง
ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
ขออานุ ภ าพแห่ ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาล ให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความส�ำเร็จ มีก�ำลังกาย
ก�ำ ลัง ใจ ร่ว มแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานร่วมกับ
ทุกภาคส่วนให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดไป
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ภาคการเกษตรเป็นฐานรากที่ส�ำคัญของ
เศรษฐกิจไทย มีประชากรถึงประมาณ 26 ล้านคน
หรือเกือบร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์จึงให้ความส�ำคัญและเน้นใน
การส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดให้ กั บ กลุ ่ ม
เศรษฐกิจฐานรากดังกล่าว เพื่อช่วยยกระดับ
รายได้ และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ของ
ไทย โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัย
ใหม่
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หน่วยงานหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญอย่างมาก
ในการขั บ เคลื่ อ นการท� ำ งานของกระทรวง
พาณิชย์เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล
คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายที่จะท�ำให้
กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสามารถมีช่องทางการ
ขายสินค้าที่หลากหลายทั้งออฟไลน์ (Offline)
ไม่ว่าจะผ่านช่องทางร้านค้าส่ง ขนาดใหญ่ใน
ท้องถิน่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านโชวห่วย
หรื อ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (Online) ผ่ า น
กิจกรรม Offline 2 Online ซึง่ เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ย
ให้ ผู ้ ป ระกอบการไม่ ว ่ า จะเป็ น กลุ ่ ม สิ น ค้ า
ภาคเกษตร, OTOP, Halal, GI, Organic,
ผู้ประกอบการ SME สมาชิกเครือข่าย MOC
Biz Club ให้มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง
และมีการจัดงานแสดงสินค้า Offline 2 Online
Expo อีก 5 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รู้จักสินค้าของผู้ประกอบการและซื้อซ�้ำได้ใน
ช่ อ งทางออนไลน์ ซึ่ ง นอกจากการส่ ง เสริ ม
ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า ทั้ ง ออฟไลน์ แ ละ
ออนไลน์แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเน้น
การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
ด้ ว ยการสร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
ที่ ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ หรื อ ผู ้ ว ่ า งงาน
ผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ซึ่งเป็น
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมและ

With 40% of the national population, or
roughly 26 million people, earning a living at
farming, it is no exaggeration to say that the
agricultural sector is the fundamentals, or
grassroots, of Thailand’s economy. Having
recognized this fact, the Ministry of Commerce
(MOC) has made the robustness of the
agricultural trade one of its priorities by focusing
on broadening market channels for Thai
agricultural products in the hope of driving up
the income of grassroots population and easing
the long-running social problems of inequality
with the help of modern technology and
innovation.
The state body that has been tasked with
a key role of leading and driving the MOC’s
strategy to fulfill the goals of the government
policies is the Department of Business
Development (DBD). Last year one of the DBD’s
missions was to help businesses in the
grassroots sector to secure a wider and more
diverse array of distribution channels on both
offline – i.e. community-based wholesalers,
Pracharath Blue Flag shops, and independent,
non-chain retailers – and online platforms. To
promote the increasing use of online channel
by grassroots businesses, the DBD launched,
firstly, Offline 2 Online program consisting mainly
of activities to assist business operators,
particularly those selling agricultural, OTOP,
Halal, GI and organic products, SME, and MOC
Biz Club members, in establishing online shops
of their own, and, secondly, Offline 2 Online
Expo event which was hosted 5 times in different
provinces across the country with the aim to
get consumers more familiar with products
offered by the participating businesses and,
hopefully, to make repeat purchase through
online channel. In addition to the promotion of
offline and online presence, the DBD has also
put a focus on strengthening grassroots
economy through a franchise business project
which was launched to help low-income, Welfare
Card holders and the unemployed to have a

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

Miss Chutima Bunyapraphasara
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

สุดท้ายนี้ ดิฉนั ขอขอบคุณข้าราชการและ
บุคลากรทุกท่านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทีร่ ว่ มกันปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีต่ ลอดมา และขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง
ทุ ก ท่ า นให้ ป ระสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ
เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน มีสขุ ภาพร่างกาย
และก�ำลังใจทีเ่ ข้มแข็ง สมปรารถนา ทุกประการ
และร่วมกันท�ำงานและสร้างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์
แก่ประเทศชาติต่อไป

นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์

career or small-scale business of their own. The
franchise businesses that the DBD has
introduced to the target group not only have
passed the DBD’s incubation program but
generally require a low startup cost with full
provision of equipment needed for opening and
running a franchise of their choice. Moreover,
the DBD also opened several courses to train
technical skills for running food shops, beauty
salons, and professional maid service, as well
as to build knowledge necessary for starting
and managing a business on the basis of solid
management principles. Other activities hosted
last year by the DBD include, but not limited to,
Kongdeetourthai event to strengthen Thai supply
chain connections, provincial- and national-scale
MOC Biz Club Expo held to specifically serve
as a forum for nationwide-based Micro SME to
strengthen their business performance and make
them even more competitive in the marketplace,
plus many other campaigns to improve potential
of the OTOP sector and reinvent new market
channels for OTOP products to reach wider
base of target customer group which would, in
turn, generate higher economic value for the
country.
On this occasion, I would like to convey
my gratitude to all executives, officials and
employees of the Department of Business
Development for untiring efforts and hard work
in the past year. By the Buddhist Virtue, may
all of you be bestowed great blessings for
happiness, prosperity and advancement in the
career, good health and buoyant spirit that
would support all of us in working and serving
our country for years to come.

Ms. Chutima Bunyapraphasara
Deputy Minister of Commerce
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มี ข นาดการลงทุ น ไม่ ม าก มี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ ม
สามารถประกอบอาชีพได้ทันที ควบคู่กับการ
จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ร้าน
อาหารมืออาชีพ ร้านเสริมสวยมืออาชีพ และ
แม่บ้านมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
และพั ฒ นาให้ ส ามารถเริ่มต้น ธุรกิจให้มีการ
บริหารจัดการธุรกิจตามหลักวิชาการสมัยใหม่
มีธุรกิจเป็นของตนเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงการขายของดีทั่วไทย MOC Biz Club
Expo ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อ
เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro
SME ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ภูมภิ าคได้มโี อกาสพัฒนา
ธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ตลอด
จนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม
ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่สินค้า OTOP
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย
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เพือ่ รองรับประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย
ทีร่ ฐั บาลได้ตงั้ ไว้ กระทรวงพาณิชย์ซงึ่ มีบทบาท
ส�ำคัญ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีนโยบายเชิงรุกและ
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะแปลงนโยบายของรั ฐ บาลไปสู ่
การปฏิบัติ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนปรับปรุง
นโยบาย วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ กฎหมาย และ
กฎระเบี ย บ เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ การค้ า
ของประเทศไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามนโยบาย
รัฐบาล
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ในรอบปีทผี่ า่ นมา กระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฐานะหน่วยงานที่เป็น
ฟันเฟืองส�ำคัญ ในการดูแลธุรกิจ SME และ
เศรษฐกิ จ ฐานราก ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจหลั ก ใน
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชาติ โดยมุ ่ ง สร้ า ง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ SME และ
เศรษฐกิ จ ฐานรากของประเทศให้ ส ามารถ
แข่ ง ขั น ได้ โ ดยเฉพาะผู ้ ป ระกอบการ SME,
สมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club, OTOP
ผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม
โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น
Smart Enterprises พัฒนาช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ตัง้ ศูนย์อำ� นวยความสะดวกขับเคลือ่ น
การท�ำธุรกิจอีคอมเมิร์ซรองรับผู้ประกอบการ
รุน่ ใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างมาตรฐานและ
โอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจบริการ เช่น
จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพือ่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
พัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Moc
Biz Shop ยกระดับและพัฒนาส่งเสริมร้านค้าปลีก
ชุมชนโดยน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจน

With the aim of fulfilling the government’s
“Thailand 4.0” policy, the Ministry of Commerce
is committed to putting government policy into
action through the Ministry’s proactive strategies
and mutual cooperation with all relevant
stakeholders as well as through the revision and
modernization of policies, practices, laws and
regulations. With the aid of technology, creativity
and innovation, we can lift Thailand’s trade
performance to new heights with a stronger
local economy leading the country towards
success.
Over the past year, the Ministry of
Commerce, through the Department of Business
Development (DBD) launched and executed
numerous measures and activities to empower
and strengthen the competitiveness Thai SME
across the country including the local businesses.
DBD development projects also extended to
MOC Biz Club members, OTOP operators,
community enterprises, and social enterprises
with the aim of transforming typical business
operators into becoming Smart Enterprises that
are able to apply new online marketing channels,
e-Commerce platforms to accommodate Thai
4.0, new benchmark standards and marketing
opportunities for the services sector. These
activities included, hosting franchise events to
create jobs for low-income earnings, developing
prototype Moc Biz Shops, using technology to
promote and improve performance of smallscale community retailers, and assisting
business owners in adding value to their
products and services. In a bid to improve the

สารปลัด
กระทรวงพาณิชย์

Message from the Permanent Secretary
of the Ministry of Commerce
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

Mr. Boonyarit Kalayanamit
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณข้าราชการและ
บุคลากรทุกท่านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทีร่ ว่ มกันปฏิบตั งิ านอย่างอุตสาหะมาโดยตลอด
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง
ทุ ก ท่ า นให้ ป ระสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ
มี สุ ข ภาพร่ า งกายและก� ำ ลั ง ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สมปรารถนา
ทุกประการ และร่วมกันท�ำงานและสร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

quality of DBD services in terms of convenience
and efficiency, the DBD continues to develop
new and innovative service features capable of
delivering better experience for the businesses
sector and to morph its business-related
database into Big Data. Some of these services,
among others, include the newly-available
alternative channel where an application for
juristic person certification could be made online
via a Smart Phone, and the provision of Business
Intelligence which has been upgraded from a
customary database. In addition, the DBD has
also promoted good corporate principles to
ensure that all for-profit entities are operating
on the basis of corporate governance in
alignment with the government’s “Thailand 4.0”
policy.
On this occasion, I would like to convey
my gratitude to all executives, officials and
employees of the Department of Business
Development for their untiring effort and hard
work over the past year. My I wish all of you
good health, prosperity, and advancement in
your careers. I look forward to your continued
support and cooperation in the years ahead as
we work together as a team in the service of
our country.

Mr. Boonyarit Kalayanamit
Permanent Secretary
of the Ministry of Commerce
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การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
บริการ กรมยังได้พฒ
ั นานวัตกรรมการให้บริการ
รู ป แบบใหม่ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่
ภาคธุรกิจ โดยน� ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นคุณภาพ
มากขึน้ รวมทัง้ เป็นคลังข้อมูลธุรกิจของประเทศ
(Big Data) โดยพัฒนาการขอหนังสือรับรอง
นิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น Smart Phone
พั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพคลั ง ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ
ของกรมสู ่ ก ารเป็ น Business Intelligence
นอกจากนี้กรมได้ส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
ด้านธรรมภิบาลแก่ภาคธุรกิจ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้ คู ่ ค ้ า ให้ ธุ ร กิ จ อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการมี
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ เพือ่ รองรับประเทศไทย
4.0 ตามนโยบายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการ
ให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนหลากหลาย
มิติ ทั้งด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ บริการคลังข้อมูลธุรกิจที่ทันสมัย
รวมถึงการก�ำกับดูแลธุรกิจไทยให้มธี รรมาภิบาล
เน้นการท�ำงานเชิงรุก มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ
SME และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ ศรษฐกิ จ
ฐานราก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจบริการ พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
รูปแบบใหม่เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกให้แก่
ภาคธุรกิจ “ก้าวล�ำ้ น�ำธุรกิจสูย่ คุ ดิจทิ ลั ” โดยน�ำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ มา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นา
ภาคธุรกิจให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายในการอ�ำนวยความสะดวกให้
ภาคธุรกิจ โดยจะเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้บริการต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วขึ้น เป็น
การตอบสนองความต้องการของ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
และผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียต่อการด�ำเนินงานของกรม
เป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ ซึง่ จะเป็นฟันเฟือง
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้เติบโต สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ
อยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ
เพื่ อ รองรั บ ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย
ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท�ำงาน
และการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การปฏิรูปกระบวนการท�ำงานและลดขั้นตอน
การให้บริการลง เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ ถูกต้อง

The Department of Business
Development’s main mission is basically to
provide the public from any sector – business,
private, or non-commercial – with a diverse array
of services ranging from business registration,
promotion, and development to collating
business data for public use and regulating Thai
business entities to ensure good governance.
With a focus on proactive engagement, the
Department of Business Development is
committed to supporting SME business growth,
strengthening grassroots economy, encouraging
value creation to products and services,
developing new, innovative service features to
better serve the business sector, and “leading
business towards digital transformation” using
modern technology and innovation. In fulfilling
its trade facilitation goal, the Department of
Business Development has been working to
make the delivery of its services more efficient,
advanced, convenient and faster to satisfy the
needs of business operators and the
Department’s stakeholders. The Department
has the ultimate goal to raise the competitiveness
of Thai business sector. The competitive
capability is collectively a vital cog in yielding
the national economic growth, as well as putting
and sustaining Thai businesses in a better
position to rival other players in the marketplace
on the basis of corporate governance in line
with the government policy on Thailand 4.0.
In 2018 the Department of Business
Development has implemented advanced
technology in its work process and delivery of
services. The adoption of technology is aimed
to revolutionize the bureaucratic workflow and
shorten the overall process involved which would

สารอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Message of Director-General
of the Department of Business Development
นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai

รวดเร็ ว สามารถอ� ำ นวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น การประกาศยกเลิก
การปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลทุ ก ประเภท โดยให้ เ ปลี่ ย นเป็ น
การช�ำระด้วยเงินสดแทน การอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นงบการเงินผ่านระบบ
e-Filing ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และ
ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของกรม
สรรพากร เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและ
ลดภาระของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องยื่น
งบการเงินทัง้ สองหน่วยงานภายใต้แนวคิดหลัก
คือ “ธุรกิจโปร่งใส ประเทศไทยมั่นคง ด้วย
งบการเงินชุดเดียว” นอกจากนี้ กรมได้พัฒนา
“คลังข้อมูลธุรกิจ” เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นสมุ ด หน้ า เหลื อ ง แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภาคธุรกิจที่รวบรวมและ
ให้บริการข้อมูลการประกอบธุรกิจ สถานที่ตั้ง
สถานภาพ และสถานการณ์ด�ำเนินธุรกิจของ
นิ ติ บุ ค คล รวมถึ ง การค้ น หาคู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ
ส� ำ หรั บ ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ไทย ให้ มี
ธรรมาภิ บ าล กรมได้ จั ด เปิ ด ตั ว โปรแกรม
e-Accounting for SME นวัตกรรมทางบัญชี
ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกธุ ร กิ จ ท� ำ บั ญ ชี ไ ด้
คล่องตัวเชือ่ มต่อข้อมูลได้หลากหลาย วิเคราะห์
ธุรกิจได้แม่นย�ำพร้อมตรวจสอบได้ซึ่งเป็นเรื่อง
ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งปลู ก ฝั ง ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเส้นทางหลักในการท�ำ
ธุ ร กิ จ และสร้ า งมาตรฐานตามหลั ก เกณฑ์
ของสากล

effectively make the Department’s services more
efficient, accurate and faster. For example, the
Department has already terminated the
regulation requiring duty stamps affixed on all
official documents related to the registration of
juristic person and replace it with a common
practice of fee payment. The other technologybased service feature worth mentioning is an
e-Filing system that allows any businesses to
easily submit their financial statements online
and the Department’s supporting system to
accept the Income Tax Return for Juristic Person
Form transmitted via electronic channel
specifically set up by the Revenue Department.
With these electronic systems in place, it has
become much more convenient and less
troublesome for the business operators who are
legally obligated to file financial statements to
both departments under the concept of
“Business Transparency and National Security
by A Single Set of Financial Statements”. The
Department of Business Development has also
set up a virtual, electronic-based business
directory, named as Business Data Warehouse,
designed to function as, in addition to being a
tool for searching prospective business partners,
a central database of all juristic persons
operating business in Thailand. This database
contains the information about each juristic
person’s business operation, address, status
and updates on their business. With respect to
its regulatory duty to ensure the implementation
of corporate governance practices by Thai
businesses, the Department of Business
Development has recently launched an innovative
accounting tool called e-Accounting for SME
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ภารกิจส�ำคัญอีกประการที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากคือ
การพัฒนาธุรกิจ SME และสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการ กรมฯ ได้บรู ณาการ
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่ง
เงิ น ทุ น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ าก พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจให้มากขึ้น ตลอดจนเร่ง
ส่ ง เสริ ม การค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ แ ละ
ตั้ ง ศู น ย์ อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การท�ำธุรกิจ e-Commerce รองรับผูป้ ระกอบการ
รุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา กรมได้ ด� ำ เนิ น การ
พัฒนาธุรกิจ SME เช่น ร้านค้าโชวห่วยไฮบริด
ต้นแบบ ซึ่งเป็นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
ตัวช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่ลดเวลา
และค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยากในการช�ำระเงิน
และส่งสินค้า การมอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Standard Awards 2017 เพือ่ ยกระดับ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ แ ละกลุ ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ในการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการให้มกี ารบริหาร
จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค เป็นทีย่ อมรับ
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ พร้ อ มทั้ ง
สามารถขยายตลาดในระดับสากล โครงการ
สมาคมการค้าดีเด่น เพือ่ ผลักดันให้เกิดการสร้าง
เครือข่าย และเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้า
ทีม่ กี ารบริหารจัดการเป็นเลิศ รวมถึงกระตุน้ ให้
สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาท
ในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้า
ให้เป็นผู้น�ำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐาน
ธุรกิจให้เข้มแข็ง
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ในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก กรมได้ด�ำเนินงาน เช่น โครงการ
สร้ า งอาชี พ เพื่ อ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยมี เ ป้ า หมาย
ส�ำคัญคือ ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยพัฒนา
ตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการมีงานท�ำ สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนและสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานในชีวิต
ประจ� ำ วั น โครงการร้ า นค้ า ธงฟ้ า ประชารั ฐ
เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าปลีก
รายย่ อ ยและร้ า นค้ า ชุ ม ชน รวมทั้ ง ช่ ว ยลด

that allows for even more flexibility in doing
accounting tasks, data interfaces, and accurate,
accountable analysis of business information.
The quality of data accountability is considerably
important as the principles of corporate
governance need to be instilled into every
commercial entity and upheld as a key guidance
in doing business as well as in aligning
themselves to the international standards.
The other key missions that the Department
of Business Development has also prioritized
are the development of SME business, the
empowerment of grassroots economy, and
value creation of products and services. The
Department of Business Development has been
working closely with other relevant organizations
to assist SME in having easier access to funding
through the newly-available channels endorsed
by Business Security Act. The Department has
also vigorously encouraged SME to make a
foray into online market by, for example, setting
up an e-Portal to boost e-Commerce activities
in line with the growing number of Thailand 4.0’s
Smart Enterprises and startups.
The Department’s activities undertaken
last year to support the growth of SME sector
include, but not limited to, first, the establishment
of hybrid mom-and-pop store prototypes to
show how to properly apply the available
technology to shop management so as to better
satisfy the customers’ needs, save time and
cost, and make goods delivery and payment
easier, second, the establishment of Franchise
Standard Awards 2017 with a goal to motivate
franchisors and franchisees to improve the
efficiency of their franchise business management
to meet the international standards, to secure
the confidence of consumers both at home and
abroad and to take their franchise business
global, and, third, a launch of Outstanding Trade
Association Project with the aims to encourage
the building of a wider network of trade
associations, to honor the associations that have
achieved and manifested excellence in
management, to motivate trade associations to
further improve their organizations and enhance
their roles in the growth of the whole industry,
and to support trade associations in becoming
active leaders for their own members in
strengthening and improving the standards of
the industries.

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงาน
พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วม
มือและสนับสนุนการด�ำเนินงานกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเป็นอย่างดีตลอดมา ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าทุกคน ที่ได้มีส่วนในการร่วมกัน
พัฒนาและยกระดับสูก่ ารเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพและองค์กรโปร่งใส และขอ
อาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย อ� ำ นวยพร
ให้ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ สมดัง
ที่มุ่งหวังทุกประการ

นางกุลณี อิศดิศัย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(พ.ศ. 2560 - 2561)

With respect to its mission to strengthen
the local economy, the Department has been
engaging in, for example, the project to help
low-income group of population where the
primary goal is to make low-income earners
become more self-reliant and be able to break
the shackles of poverty through job/career
creation, self-skill development and a reasonable
access to financial resources as well as basic
amenities for living. Other examples include
Pracharath Blue Flag project and MOC Biz Club
and MOC Biz Shop projects. Pracharath Blue
Flag project was started in order to strengthen
the competitiveness of non-chain, independent
retailers, mom-and-pop shops for instance, and
community shops and to lower cost of living for
those Welfare Card holders with the ultimate
goal of driving forward and strengthening local
economy where businesses at the bottom-up
level could sustainably compete in the
marketplace. MOC Biz Club and MOC Biz Shop
are founded mainly to disperse income to a
wider population, particularly the low-income
earners as well as small- and micro-scale
businesses operating at local/community level,
to build networking of small businesses, to
leverage the existing local market mechanism
under the hybrid mom-and-pop shop project in
order to improve the efficiency in their shop
management and take their ventures global with
the help of technology and mentality shift toward
innovation.
Lastly, I would like to express my gratitude
to all alliances, in both state and private sectors,
for their full cooperation and assistance kindly
given to the Department, and my great
appreciation to all executives, officials and
employees of the Department of Business
Development for their unified efforts in improving
and transforming our organization into a highlyefficient and transparent state agency. By the
Buddhist virtue, may all of you be bestowed
great blessings for happiness and success.

Mrs. Kulanee Issadisai

Director-General
of Department of Business Development

(2017 - 2018)
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ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่ ง รั ฐ ซึ่ ง เป้ า หมายสู ง สุ ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ให้เศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โครงการ Moc Biz Club
และ MOC Biz Shop เป็นกลไกที่ มุ่งสร้าง
และกระจายรายได้ ไ ปสู ่ ก ลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กและรายย่อย
ระดับชุมชนและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ต่อยอดกลไกตลาด
ท้อ งถิ่ น ภายใต้ โ ครงการโชวห่วยไฮบริดเพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและน� ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้แก่ร้านค้าโชวห่วย
และร้านค้าชุมชน เพือ่ พลิกธุรกิจก้าวล�ำ้ สูส่ ากล
เปลี่ยนแนวคิดธุรกิจสู่นวัตกรรม
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ใ น ฐ า น ะ ที่ เข ้ า รั บ ต� ำ แ ห น ่ ง อ ธิ บ ดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในล�ำดับที่ 28 ได้กำ� หนด
นโยบายและหลักการท�ำงานของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ โดยน�ำพืน้ ฐาน
แนวคิ ด ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ทีม่ งุ่ เน้นการยกระดับ
ศั ก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ
บนพืน้ ฐานแนวคิด 3 ด้านมาเป็นกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงาน ดังนี้

Having been appointed as the 28th Director
General of Department of Business Development
(DBD), Mr. Vuttikrai Leewiraphan has endorsed
the implementation of departmental policies and
procedures that have been drawn up in line with
the government’s urgent policy and the National
Strategy. To set a framework for executing the
policies, the DBD has adopted three approaches,
as explained below, of the National Strategy
that focus on enhancing the country’s
competitiveness and potential in all dimensions.

1. “ต่อยอดอดีต” มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจ SME และ Micro SME ที่เป็น
รากฐานทางเศรษฐกิจ โดยค�ำนึงถึงอัตลักษณ์
วิถชี วี ติ ของประชาชนและจุดเด่นของทรัพยากร
ท้ อ งถิ่ น น� ำ มาผสมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทด้ า น
การค้าในปัจจุบนั สามารถสร้างรายได้สทู่ อ้ งถิน่
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
• ส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP เน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองแก่ทุกกลุ่ม โดยการบ่มเพาะและให้
ความรู้การพัฒนา OTOP เชิงสร้างสรรค์ เช่น
การตลาดออนไลน์ และการเพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการเข้าสู่ช่องทางการตลาด
รูปแบบใหม่ รวมทั้งขยายความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น
ห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน เป็นต้น

1. “Leveraging Past Achievement”.
The core concept is to guide and support the
development of SME and Micro SME potential,
taking into consideration the identity and lifestyle
of local people as well as the availability of
distinctive resources found in that locality
combined with the technology and innovation
to yield results that fit the present trade
landscape, bring income to the community, and
create economic value to the country.
The activities include:
• OTOP marketing promotion
campaign focusing on product development
that resonates with all segments through the
DBD’s incubation programs and OTOP
development courses designed in line with
Creativity and Innovation courses on online
marketing techniques and how to increase
product value, etc. The campaign also includes
a support to help OTOP operators open up new
market access channels as well as broaden the
customer base covering markets both at home

นโยบายอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2562
The Director General of DBD’s policy for 2019
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
Mr. Vuttikrai Leewiraphan

• เร่งพัฒนา “ของดีทวั่ ไทย.com”
แหล่งรวมสินค้าชุมชน “ดี เด่น ดัง” จาก
ทั่วประเทศ ที่ ไ ด้ มี ก ารเปิ ด ตั ว ในปี ที่ ผ ่ า นมา
ให้เป็น e-Marketplace เต็มรูปแบบ เพือ่ ให้เป็น
ศูนย์กระจายสินค้าให้กับชุมชนและส่งเสริม
การตลาดให้กับสินค้าชุมชน โดยร่วมมือกับ
e-Marketplace อื่นๆ รวมถึงเร่งสร้างการรับรู้
และให้ ค วามรู ้ ก ารท� ำ การค้ า ออนไลน์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในพื้นที่ เพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าสู่ตลาด ซึ่งที่ผ่านมามีสินค้า
บนเว็บไซต์ 237 รายการ และมีการให้ความรู้
การค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
รวมถึง ใน 10 จังหวัดยากจน กว่า 1,900 ราย
• พั ฒ นาศั ก ยภาพร้ า นธงฟ้ า
ประชารัฐ/ร้านโชวห่วยของไทย ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ ตัง้ แต่ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้
การสั่งซื้อสินค้า จนถึงการจัดท�ำบัญชีรับ-จ่าย
และร่วมกับบริษัทผู้ผลิตผู้จ�ำหน่ายรายใหญ่
เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด และ
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ปรับภาพลักษณ์ร้านค้า
เพื่อดึงดูดลูกค้า รวมถึงสร้างเครือข่ายค้าส่ง
ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร
ที่เกื้อกูลกันทางการค้า
2. “ปรั บ ปั จ จุ บั น ” มุ ่ ง เน้ น การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ โดยตั้ ง เป้ า พั ฒ นางานบริ ก ารของ
กรม สูก่ ารเป็น “Digital Department” อย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็ว

e.g. in shopping malls, airport shops, etc. and
further afield on foreign shores through the
collaboration between public and private
sectors.
• Expedited development of www.
kongdeetourthai.com. Making a debut last
year, this website is a full-scale e-Marketplace
figuratively functioning like a big specialty store
combined with a distribution center stocking
and delivering all kinds of “standouts” made by
local operators based in rural communities
across Thailand. Through collaboration with
other e-marketplace owners, kongdeetourthai.
com – now carrying no less than 237 goods
items – would be able to spur even more
marketing promotion for Thai community
products. The DBD plans to educate locallybased small operators about online trade so
that they are increasingly familiar with how to
create new market opportunities and grow
business online. The DBD has already offered
courses attended by over 1,900 local operators
in 10 impoverished provinces.
• Raising the potential of
Pracharath Blue Flag shops/Thai-national
grocers, particularly in the area of management.
The DBD has promoted the use of technology
in, for example, ordering goods, doing
bookkeeping, etc. In collaboration with the likes
of Unilever Thai Trading Ltd. and Procter &
Gamble Trading (Thailand) Co., Ltd., the DBD
plans to do makeover of shop image to attract
more customers and build networks of
wholesalers/retailers, suppliers, and business
alliances.

Annual Report 2018
Department of Business Development

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Director-General of Department of Business Development

15

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

16

สามารถลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำฐานข้อมูล
เพือ่ การวิเคราะห์ในลักษณะ “Big Data”มากขึน้
สร้างความโปร่งใส/ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
รวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก และสร้างความสมดุลการลงทุน
ของประเทศ โดย
• ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
“คลังข้อมูลธุรกิจ” พัฒนาเป็นฐานข้อมูลกลาง
ขนาดใหญ่ (Data Center) ของประเทศ ซึ่งกรม
มีคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งแต่
การจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร
หนังสือรับรองธุรกิจ และการน�ำส่งงบการเงิน
โดยข้อมูลฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจ
นั ก ลงทุ น คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนผู ้ ที่ ใช้
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดให้
เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐขนาดใหญ่ของประเทศ ที่เรียกว่า Data
Center ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ส�ำหรับทุกภาคส่วน สามารถน�ำไปวิเคราะห์
ใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะ “Big Data” ซึง่ จะเป็น
ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ในการก� ำ หนดนโยบายและ
ทิ ศ ทางส� ำ หรั บ การพั ฒ นาทั้ ง ในภาคเกษตร
อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0”
นอกจากนี้ จะบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
ภาคธุ ร กิ จ และประชาชนในการขออนุ มั ติ
อนุญาตต่างๆ เช่น ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนา
ระบบการยื่นค�ำขอกลางภาครัฐออนไลน์ หรือ
Biz Portal ซึ่งที่ผ่านมา กรมได้ร่วมด�ำเนินการ
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารเปิ ด ร้ า นอาหารและ
ร้านค้าปลีก และในล�ำดับต่อไป ก.พ.ร. มีแผน
ที่จะขยายในอีก 10 ธุรกิจ รวมถึงการให้บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ลดภาระประชาชน ตามนโยบาย Zero Copy
ให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล
เพือ่ การตรวจสอบสถานะโดยไม่ตอ้ งขอหนังสือ
รับรอง จ�ำนวน 69 หน่วยงาน และพัฒนา
การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาการแจ้ง
และจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
การลงลายมือชื่อนายทะเบียนด้วยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

2. “Recreating business milieu”.
The key is to create environment that is
conducive to growing business. The DBD goal
is to fully become Digital Department capable
of delivering convenient and fast service and
lowering costs or expenses in doing business.
The DBD gives importance to establishing Big
Data to facilitate information analysis, promoting
business transparency/corporate governance,
making necessary changes to rules and
regulations to facilitate trade, and taking the
country’s investment toward balance by:
• Encouraging use of “Business
Data Warehouse” which would be developed
further to become the nation’s Data Center.
The DBD has the country’s largest businessrelated database containing, for example,
the information about business incorporation,
business certificates, submission of financial
statements, etc. Being systematically collated
and assorted in methodical sections, the
information kept in Business Data Warehouse
is valuable to business operators, investors,
business partners, and any individuals who may,
directly or indirectly, put the information into
good use. The data kept in the Business Data
Warehouse is designed to enable linkage with
other state agencies’ database to collectively
function as Big Data that can be used by any
sector, particularly for further analysis. The Big
Data is also playing important part in formulating
the policies and frameworks for agricultural,
industrial, and service development under
Thailand 4.0 Policy.
The DBD plans to collaborate with
other state agencies/organizations to deliver to
both business and private sectors the services
related to the application for various types of
permit, e.g. the Office of the Public Sector
Development Commission (OPDC) that,
in joined-up efforts with the DBD, has already
developed and launched Biz Portal to serve
restaurants and retailers that want to apply for
permits – the OPDC plans to expand this service
to 10 other industries than restaurant and retail.
To ease people’s burden in accordance with
Zero Copy policy, the DBD will joined forces
with 69 state agencies/organizations to enable
linkage of juristic person information maintained
by the DBD with other responsible agencies’
database system to improve the performance
related to information service such as the

dispatch of information via electronic channel,
use of registrar’s e-Signature, etc. pursuant to
the Digital Government Policy.
• Making Thailand a high-ranking
country in terms of ease of doing business.
The DBD plans to make e-Registration service
even more convenient to users, which includes
the improvements to electronic form completion
system, increased channels for identity
authentication, juristic person registration on
Smart Phone, bilingual (Thai and English) system
for juristic person registration to remove cost of
translation, and shortened steps and process
for certifying documents typically used in doing
business in Thailand and abroad under the
concept “Easier Cheaper Faster & Smarter”.
• Promoting good practices of
corporate governance, or business code of
conduct – the corporate governance is part of
the indicators measured by World Economic
Forum (WEF) to benchmark the country’s
progress in global competitiveness ranking.
The DBD plans to announce that the year 2019
be again the “Year of Corporate Governance”
with the implementation of various measures to
regulate and suppress any acts opposed to
corporate governance principles as well as
actively campaign for increasing adoption of
corporate governance by the business sector.
The DBD will also promote to business
operators, especially SME, the use of DBD
e-Accounting system which enables business
operators to do not only bookkeeping on
Application or online but automated submission
of financial statements as well – this will facilitate
more timely decision making by business owners
or investors. As part of its effort to promote
corporate governance among SME and Micro
SME across the country, the DBD plans to
create “Community Accountants” to make SME
and Micro SME recognize the importance of
proper accounting, good understanding in
financial statements and its benefits in such a
way that they will get a true picture of their
business performance and be able to efficiently
and systematically manage their operations.
• Promoting use of secured
transaction law to get access to funding.
With the aim to get the most out of the law on
secured transactions/business collateral, the
DBD plans to increasingly educate business
operators, especially SME, about the law that
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• ยกระดับการเป็นประเทศทีง่ า่ ย
ต่อการเริ่มต้นธุรกิจ พัฒนาระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ให้ง่ายต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น การปรับปรุง
การกรอกข้อมูลในระบบ และการเพิม่ ช่องทาง
การยืนยันตัวตน และการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ผ่าน Smart Phone เปิดให้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคล แบบ 2 ภาษา (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ) เพื่ อ ลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการแปลเอกสาร ลดขัน้ ตอนและกระบวนการ
รั บ รองเอกสารที่ ป ระชาชนจะน� ำ ไปใช้
ในการติดต่อธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ภายใต้
แนวคิด Easier Cheaper Faster & Smarter
• ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
(Corporate Governance) ซึง่ ธรรมาภิบาลหรือ
จริยธรรมภาคธุรกิจ เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการวัด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
World Economic Forum หรือ WEF ซึ่งในปี
2562 นี้จะประกาศให้เป็น “ปีแห่งธรรมาภิบาล
ธุรกิจ” อีกครั้งหนึ่ง โดยจะเน้นทั้งมาตรการ
ป้องปรามและมาตรการส่งเสริม ได้แก่ การก�ำกับ
ดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจน�ำหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งจะมี
การน� ำ ระบบบั ญ ชี ม าตรฐาน “ระบบ DBD
e-Accounting” เข้ามาช่วยในการสร้างธรรมาภิบาล
แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ให้สามารถจัดท�ำ
บัญชีผ่านทาง Application หรือทางออนไลน์
และสามารถน�ำส่งงบการเงินประจ�ำปีได้โดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือ
นั ก ลงทุ น น� ำ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ที่ ไ ด้ ไ ปช่ ว ย
ในการตัดสินใจลงทุนเพิม่ เติมหรือพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองได้รวดเร็วขึน้ นอกจากนี้ จะขยายไป
สู่ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ Micro SME ในพื้นที่
ต่างๆ มากขึน้ ด้วยการสร้างนักบัญชีชมุ ชน เพือ่
ให้ SME และ Micro SME เห็นถึงความส�ำคัญ
ของบัญชี การอ่านงบการเงิน และการใช้ประโยชน์
จากงบการเงิน ท�ำให้เข้าใจสถานะของธุรกิจ
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบมากขึ้น
• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนด้วย
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ให้ความรู้
เกีย่ วกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเพือ่ เป็น
ทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
SME และการให้ ค วามรู ้ แ ละการพั ฒ นา
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ศั ก ยภาพการเป็ น ผู ้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น และ
การพิ จ ารณาเพิ่ ม ทรั พ ย์ สิ น อื่ น มาเป็ น
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การใช้ประโยชน์จากการมีกฎหมายดังกล่าว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ
ให้ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น เช่น
พิจารณาทบทวนบัญชีทา้ ย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 การปรับปรุง
แก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
และร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(ฉบับที่...) พ.ศ.... เป็นต้น
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3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” มุง่ เน้น
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ สร้างนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New
Business Model) สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
และบริการ ตอบโจทย์ค วามต้ องการตลาด
เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากล โดย
• พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ตามขั้นของการเติ บ โต ตั้ ง แต่ ผู ้ ที่ ส นใจจะ
ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจให้มี
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurships)
ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) พร้อม
กั บ ให้ ค วามรู ้ ท างด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ จ าก
ผู ้ ป ระกอบการทั้ ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และ
ประสบปัญหา ในส่วนของผู้ที่ประกอบธุรกิจ
แล้ ว ก็ จ ะมุ ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
มืออาชีพ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและ
บริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจะมีหลักสูตร
การพัฒนาทั้งในชั้นเรียน และ e-Learning
• พัฒนาธุรกิจบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพฐาน
บริการเดิมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ธุ ร กิ จ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ธุ ร กิ จ บริ ก าร
สุ ข ภาพ (ธุ ร กิ จ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ) ธุ ร กิ จ บริ ก าร
อสังหาริมทรัพย์ (ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน) ธุรกิจ
บริการที่เชื่อมโยงกับท่องเที่ยว (ร้านอาหาร
บริ ก ารที่ พั ก ที่ มิ ใช่ โรงแรม โฮมสเตย์ ) และ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ส ามารถลดข้ อ จ� ำ กั ด ใน
การประกอบธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทัง้
พัฒนาฐานบริการใหม่ ได้แก่ บริการวิชาชีพ

could help them get more access to finance,
how to become qualified as security enforcer,
and what to consider before putting up more
assets as collateral.
• Amending rules and regulations
to create the environment that favors
business activities e.g. the revision of business
lists annexed to the Foreign Business Act B.E.
2542 (1999), the amendment to the Civil and
Commercial Code as well as the Public Limited
Company Act (No. xx) B.E. xx, etc.
3. “Creating Value for the Future”.
The key is to strengthen the potential of Thai
business operators, to continue nurturing and
grooming new-blood entrepreneurs, to reinvent
new business models, to add value to existing
products/services, to provide solutions that meet
the market needs, and to prepare for intense
competition on the global stage by:
• Improving the potential of
operators step-by-step starting from helping
any individuals interested in starting a business,
including the fledglings, to develop themselves
toward entrepreneurship, reshaping business
mindset along with providing knowledge in
management, and putting on a stage for
renowned business operators to share both
successful and failed experience and visions.
For those already in business, the DBD will put
particular emphasis on such subjects as
professional management, creation of product/
service value through creative thinking, and
building networks of business alliances. Courses
offered by DBD would be available in both forms
of conventional, classroom teaching and online
class (e-Learning).
• Developing high-value service
business. In addition to the new cluster of
service industry i.e. professional services
(accountants/accounting firms), the DBD will
continue to give attention to improving the
potential of the former business clusters as
outlined in the 12th National Economic and
Social Development Plan, i.e. wholesale/retail,
transportation and logistics, health services
(elderly care business), real estate (property
management business), tourism-related services
(restaurant, non-hotel accommodation, and
homestay) and the business with less business
constraints and capable of quickly generating
economic value i.e. franchise business. The

ทั้งนี้ การท�ำงานในทุกๆ ภารกิจจะให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก และหวังผลสัมฤทธิ์
(Outcome) ของงานเป็นทีต่ งั้ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อม
รองรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
เพือ่ มุง่ สูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติ ภาคธุรกิจ และประชาชน
โดยทั้ง 3 ส่วนต้องมีความมั่นคงและเติบโตไป
พร้อมๆ กัน ด้วยความแข็งแกร่ง

development of the above-mentioned industries
will be directed toward the higher standard of
service management to meet the international
level, heightened product/service value, and
reinvention of new business models that
resonate well with customers’ needs particularly
in the digital age.
• Promoting use of e-Commerce
by creating new e-Commerce operators and
empowering the existing ones, building trust
through the use of DBD Registered and DBD
Verified marks, and spurring e-Commerce
market opportunity.
• Forging network ties between
Tech Startup and SME so that Tech Startup
will be able to better understand business
challenges faced by SME – this means better
market opportunities for Tech Startup as well
– while SME could pick the technology and
innovation that is suitable to their needs in
developing new products/services and
reinventing new business models that effectively
reduce costs and enhance business efficiency
for SME. The DBD also plans to encourage
more business matching between Tech Startup
and Venture Capitalist to form business alliance,
promote investment expansion, and spur the
emergence of new Tech Startup.
All plans to be executed by the DBD will
be in alignment with the National Strategy and
the Ministry of Commerce’s strategic frameworks
and driven toward successful outcome. The
DBD will continue to make the following central
to the implementation of its policy:- integrated
collaboration between the DBD and all other
sectors, active engagement of all stakeholders,
and resilience to uncertainties – to make
headway toward its own successful performance
and for the benefit, in terms of growth and
stability, of the nation, business sector, and Thai
citizens as a whole.
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(นั ก บั ญ ชี / ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ) โดยแนวทาง
การพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการให้มีมาตรฐานระดับสากล
การสร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้าและบริการ การปรับ
โมเดลธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล
• ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใช ้ ช ่ อ ง ท า ง
e-Commerce ด้วยการสร้างผู้ประกอบธุรกิจ
e-Commerce รายใหม่ และพัฒนาผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ e-Commerce รายเดิม สร้างความน่าเชือ่ ถือ
ด้วยการออกเครื่องหมายยืนยันความมีตัวตน
DBD Registered และเครือ่ งรับรองความน่าเชือ่ ถือ
DBD Verified รวมถึงกระตุ้นโอกาสทางการ
ตลาดธุรกิจ e-Commerce
• สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งธุ ร กิ จ
Tech Startup และ SME เพื่อเพิ่มโอกาส
การตลาดให้ Tech Startup ได้เข้าใจปัญหาธุรกิจ
ของ SME ขณะที่ ธุ ร กิ จ SME ได้ เ ลื อ กใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ
ใหม่ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การเจรจาธุรกิจระหว่าง Tech Startup กับ
นักลงทุน (Venture Capital) เพื่อสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ ส่งเสริมการขยายการลงทุน และ
กระตุ้นการเกิดใหม่ของธุรกิจ Tech Startup
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2021within
and to2021
steerand
SMEto steer SME
sector forward
sector
based
forward
on knowledge
based on knowledge
and innovation
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กิจ ถูอกมูตลอธุงรรวดเร็
กิจ ถูกวตโปร
อง งรวดเร็
ใส ว โปรงใส
Delivering business
Delivering
registration
business registration
and information
and information
services services
in a timely, accurate
in a timely,andaccurate
transparent
and transparent
manner manner
สรางธรรมาภิสร
บาลธุ
างธรรมาภิ
รกิจ บาลธุรกิจ
Building corporate
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corporate governance
พัฒนาธุรกิจพั
ไทยให
ฒนาธุ
เขมรแข็
กิจงไทยให
แขงขันเขไดมแข็งแขงขันได
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Strengthening
competitiveness
competitiveness
of Thai businesses
of Thai businesses
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เปาประสงค
เปาประสงค
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บร�การธุรกิจบร�
งากยารธุ
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รกิจ รวดเร็
งาย สะดวก
ว และประหยั
รวดเร็ดว โดยเน
และประหยั
นประชาชนเป
ด โดยเนนประชาชนเป
ศูนยกลาง นศูนยกลาง
Serving businesses
Servingwith
businesses
ease, rapidity,
with ease,
andrapidity,
economy
andoneconomy
the basisonof the basis of
citizen centercitizen center
ธุรกิจไทยมีข�ดธุความสามารถในการแข
รกิจไทยมีข�ดความสามารถในการแข
งขันระดับสากล
งขันระดับสากล
Driving Thai Driving
businesses’
Thai competitiveness
businesses’ competitiveness
compatible compatible
with international
with international
arena
arena

ยุทธศาสตร STRATEGIES
พัฒนาการบร�การสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรม
Developing service excellence through innovations

สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
Creating transparency and corporate governance
in business sector

พัฒนารูปแบบการใหบร�การดานทะเบียนใหทันสมัย
Developing efficient business registration service
พัฒนาคลังขอมูลใหทันสมัย และเช�่อถือได
Developing modern and reliable business data
warehouse
พัฒนานวัตกรรมการใหบร�การขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
Developing innovation to online business
information service

สรางแรงจ�งใจ ใหนำหลักธรรมาภิบาลไปใช ในภาคธุรกิจ
Encouraging business sector to adhere to corporate
governance principle
พัฒนาศักยภาพการบร�หารจัดการเพื่อจัดระเบียบ
การปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ
Developing managerial potentials of business sector
to comply with law and regulations

เพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารธุรกิจ
Enhancing managerial efficiency for business operators
ยกระดับสูมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล
Enhancing business management to quality and
international standard
สรางโอกาสทางการตลาด พัฒนาเคร�อขายโซอุปทาน
และเช�่อมโยงธุรกิจสูสากล
Building market opportunity and developing
the whole supply- chain cluster towards internationally
พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการประกอบธุรกิจ
Developing laws and regulations to reduce obstacles
and support business operators in doing business

พัฒนาศักยภาพองคกรใหมีข�ดสมรรถนะสูง
Developing organization towards
high-performance level
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
Developing personnel’s competency responsive to
work operations
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
Developing technology innovation and IT
พัฒนาระบบบร�หารจัดการองคกรใหเปนองคกรชั้นเลิศ
Developing organizational management system
towards high-performance organization
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สรางสังคมผูประกอบการและความเขมแข็ง SME
Creating entrepreneur society and strengthening
efficacy of SME
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กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration Division

กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Supervision Division

สำนักงานเลขานุการกรม
The Office of Secretary

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

กองบร�หารการประกอบธุรกิจ
ของชาวตางชาติ
Foreign Business Administration Division

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication
Technology Centre

กลุมตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Corporate Governance Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Public Company and Special
Business Registration Division

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Secured Transaction
Registry Division
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ลธุรกิอจมูลธุรกิจ
BusinessBusiness
Information
Information
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มและพั
งเสร�
ฒมนาธุ
และพั
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BusinessBusiness
Promotion
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and and
Development
Development
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กองคลังกองคลัง
Finance Finance
Division Division

กองพาณิกองพาณิ
ชยอิเล็กทรอนิ
ชยอิเล็กกสทรอนิกส
e-Commerce
e-Commerce
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กองธุรกิกองธุ
จบร�กรารกิจบร�การ
Service Business
Service Business
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Public Sector
Public Sector
Development
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Director-General
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Mr. Sarote Suwattigul
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Mrs. Lalida Jivanantapravat
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รองอธิบดี
Deputy Director-General
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นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
Mrs. Areeporn Jongwattananukul
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Specialist

นางภารดี อินทชาติ
Mrs. Paradee Intachat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ/
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst Specialist/
Director of Public Sector Development Group

นายโกมล นมรักษ์
Mr. Komon Nomrak

นายจิตรกร ว่องเขตกร
Mr. Jitakorn Wongkhatekorn
รักษาการนิติกรเชี่ยวชาญ
Legal Specialist (Acting)
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นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Specialist
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นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
Mrs. Vimolrat Pentrakul
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ/
ผู้อำ�นวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Trade Specialist/
Director of Secured Transaction Registry Division

นางศิริพร ชำ�นาญชาติ
Mrs. Siriporn Chamnanchat
รักษาการนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ/
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Computer Technical officer, Expert Level (Acting)
Director of Information and Communication
Technology Centre

นายสถาพร ร่วมนาพะยา
Mr. Sathaporn Ruamnapaya
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รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ/
ผู้อำ�นวยการกองธุรกิจการค้าภูมิภาคและชุมชน
Trade Specialist (Acting)
Director of Regional and Community Business Division
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นายสมบุญ โมจนกุล
Mr. Somboon Mojanakul
ผู้อำ�นวยการกองทะเบียนธุรกิจ
Director of Business Registration Division

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Executives of the Department of Business Development

นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
Miss Sutara Choawnsukum
ผู้อำ�นวยการกองข้อมูลธุรกิจ
Director of Business Information Division

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
Mrs. Sorada Lertharpachit
ผู้อำ�นวยการกองกำ�กับบัญชีธุรกิจ
Director of Business Accounting Supervision Division

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
Mr. Poonpong Naiyanapakorn

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
Miss Pattamavadee Boonyobhas
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Bureau of Law
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ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
Director of Business Promotion and
Development Division
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นายสมควร อิ่มถาวรสุข
Mr. Somkuan Imtavonsuk
เลขานุการกรม
Secretary

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
Miss Kunkariya Pleansakunwong
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
Director of Finance Division

นายธานี โอฬารรัตน์มณี
Mr. Thanee Olanratmanee
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ผู้อ�ำ นวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Director of e-Commerce Division
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ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
M.L. Bhuthong Thongyai
ผู้อำ�นวยการกองธุรกิจบริการ
Director of Entrepreneurs Development
Division
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นางรชนีกร ดำ�เด่นงาม
Mrs. Rachaneekorn Damdenngam
ผู้อำ�นวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ
Director of Public Company and Special
Business Registration Division

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
Miss Chutamanee Yodsaeng
ผู้อำ�นวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Director of Corporate Governance Division

นางสาววรรณา คงเจริญจิตติกุล
Miss Wanna Kongcharoenchittikul
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ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
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ผลงานสำคัญ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
Success Stories of the Department
of Business Development
จดทะเบียนนิติบุคคลยุคใหม ทันสมัยและคลองตัว
New Age of Juristic Person Registration with Modern and Versatile Quality
การพัฒนาการใหบร�การหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
Development of e-Certificate Issuing Service
การเช�่อมโยงจับคูธุรกิจทางออนไลน DBD Smart
Matching www. smartthaibiz.com
DBD Smart Matching www.smartthaibiz.com
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ สรางความเช�่อมั่นใหคูคา
Corporate Governance Standards to Win
Trust from Trade Partners
การสงเสร�มพัฒนาธุรกิจคาสงคาปลีกไทย
Promotion of Thai Retail and Wholesale
Industries
แฟรนไชสสรางอาช�พ
Business In Franchise

Smart Startup 2018
Smart Startup 2018
พัฒนาธุรกิจบร�การ
Development of Service Industry
Thai SELECT ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยในประเทศ
Expanding Thai SELECT domestically
นวัตกรรมทางบัญช� เพื่อสรางธุรกิจสีขาว
Accounting Innovation Conducive to White Ocean
สรางความเขมแข็งธุรกิจภูมิภาคและชุมชน :
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
Strengthening Regional and Community Businesses : Local Economy Moved Forward
e-Commerce Big Bang ว�ถีออนไลน :
มิติใหม SME ไทย อนาคตการคาสดใสในยุคดิจ�ทัล
e-Commerce Big Bang for Online Way of Life :
New Version of Thai SME toward Bright and Shiny Future of Digitalization
SME ไทย “โตไว” ดวยการใชหลักประกันทางธุรกิจ
Sharp Growth of Thai SME through Use of Business Collateral

จดทะเบียนนิติบุคคลยุคใหม่
ทันสมัยและคล่องตัว

New Age of Juristic Person Registration with Modern and Versatile Quality
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี ภ ารกิ จ หลั ก
ที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การให้ บ ริ ก าร
จดทะเบียนนิติบุค คล ซึ่ง กรมได้ ด�ำเนิ น การ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดังกล่าวเพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง ในด้ า นการลดขั้ น ตอนและระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ เพือ่
ให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งฉั บ ไว
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นปรับปรุง
การบริการภาครัฐเพื่ออ�ำนวย ความสะดวกให้
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ ใ ห้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการ
ด้านการเริม่ ต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตาม
รายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจของ 190 ประเทศทั่วโลก (Doing
Business) ของธนาคารโลก (The World Bank)
เพื่ อ มุ่ ง สู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Digital
Government) ดังนัน้ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และ
พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ า นการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย
และมีมาตรฐานทัดเทียมประเทศต่างๆ ในระดับ
สากล กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ได้ จั ด ท� ำ
โครงการพัฒนาระบบ จดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
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ร ะ บ บ จ ด ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้เริ่มเปิด
ให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 เมษายน 2560
เป็นต้นมา ส�ำหรับนิตบิ คุ คลประเภทห้างหุน้ ส่วน
และบริษัทจ�ำกัด ผ่านระบบออนไลน์ อย่าง

As one of its key tasks is to provide
services in relation to registration of juristic
persons, the Department of Business
Development (DBD) is committed to
continually improving the quality of registration
services by eliminating redundant steps,
lowering processing time, and using
information technology to raise the efficiency
in delivering services to the public. It is
basically intended to make the whole
experience surrounding the juristic person
registration even more convenient, time and
cost saving, and dovetail perfectly with, first,
the government policy aiming to make the
overall public services least troublesome and,
second, the Council of Ministers’ Resolutions
that, with a goal of fully becoming Digital
Government, let the DBD in complete charge
of improving the quality of public services in
area of Starting a Business as rated and
disclosed in The World Bank’s report on
ease of doing business in 190 economies
worldwide. Having set a goal of facilitating
and raising the quality of registration service,
in terms of security and modernity, to meet
the international, standard level, the DBD
has launched a project on the development
of e-Registration system.
Became available for the registration
of partnerships and limited companies since
April 18, 2017, the service feature of
paperless e-Registration system is fully
operable online and supports the whole
process of juristic person registration,

including the name reservation, filling out
and submitting the application forms,
accepting and approving the registration,
paying fees, and filing applications for juristic
person certificates. To put it simply, the
e-Registration system makes everything
about registration easier for business
operators because it eliminates the redundant
steps formerly required for filing the
applications, allows more use of paperless
forms and documents, and saves time and
costs typically arising from walk-in services.
The e-Registration also enhances the overall
quality of services in terms of security,
reliability, efficiency, standardization that
meets global level, and rising acceptance in
integrated public services.
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ครบวงจร ไร้กระดาษ (Paperless System)
รองรับการด�ำเนินการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ
ของการจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่การจอง
ชื่อนิติบุคคล การกรอกข้อมูลและยื่นค�ำขอ
จดทะเบี ย น การรั บ จดทะเบี ย น การช� ำ ระ
ค่ า ธรรมเนี ย ม และการขอหนั ง สื อ รั บ รอง
นิติบุคคล ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถช่วย
อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ
ได้ ม ากขึ้ น โดยสามารถลดขั้ น ตอนการยื่ น
ขอจดทะเบี ย น ลดการใช้ เ อกสารกระดาษ
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
ติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ตลอดจนท� ำ ให้ ร ะบบ
จดทะเบียนนิติบุคคล ของไทยมีความมั่นคง
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรั บ ในระดั บ สากล รวมทั้ ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการภาครัฐ
แบบบูรณาการ
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ตัง้ แต่เริม่ เปิดให้บริการระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นมา จ�ำนวน
ค�ำขอจดทะเบียนทีย่ นื่ ผ่านระบบ e-Registration
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

Since its first availability to users on
April 18, 2017, the number of registration
applications submitted through e-Registration
system is constantly rising as shown in the
table below.

จ�ำนวนค�ำขอที่ยื่นผ่านระบบ e-Registration
Number of applications filed via e-Registration
ปี 2560
Year 2017

รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดให้บริการ
In Total (counting from the first day
e-Registration was operable)

ปี 2561
Year 2018

ก.ย.
Sept.

ส.ค.
Aug.

ก.ย.
Sept.

1 – 7 ต.ค.
Oct. 1 - 7

18 เม.ย. 60 – 7 ต.ค. 61
Apr. 18, 2017 – Oct. 7, 2018

582

984

902

219

12,081
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ในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคง
เปิดให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นช่องทาง
เลื อ กเพิ่ ม เติ ม ควบคู ่ กั บ การให้ บ ริ ก ารรั บ
จดทะเบี ย นผ่ า นช่ อ งทางปกติ (walk in)
แต่ ใ นอนาคตคาดว่ า จะมี ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารยื่ น ขอ
จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) เพิ่มมากขึ้น และถูกใช้เป็น
ช่ อ งหลั ก ในการยื่ น ขอจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
เนื่องจากสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการได้มากว่า
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อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
นี้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกและอยู ่ ภ ายใต้
ข้อจ�ำกัดของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี ค วามเคร่ ง ครั ด และ
มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ท�ำให้การใช้งาน
ระบบมีความยุ่งยากและไม่สะดวกเท่าที่ควร
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใน
เรื่องต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ ช้บริการมากยิง่ ขึน้ เช่น
การเพิ่มช่องทางในการแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่
แบบ VDO Call ผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทาง

At present the e-Registration filing
channel is made available along with the
walk-in option. However, it is anticipated that
the number of e-Registration users will
definitely grow and the electronic platform
will become a major channel for the
submission of juristic person applications
Owing to the fact that e-Registration
system was first developed at the time when
all relevant law, regulations, and regulatory
requirements were very stringent and
complicated, the use of the electronic-based
system is not as convenient and easy as it
should have been. Therefore, there is still
room for further improvement e.g. the setup
of VDO call-enabled identity authentication
via website or mobile phone – this is to

replace the conventional method requiring
physical presence of the applicant or his/her
proxy at the DBD-designated place – or a
system upgrade that makes it easy for users
to fill out the electronic-based forms in case
where the nature of registration is not too
complicated.
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone) จากเดิม
ที่ผู้ใช้บริการหรือโดยผู้รับมอบอ�ำนาจจะต้อง
เดินทางไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
ทีก่ รมก�ำหนด หรือการปรับปรุงระบบให้รองรับ
การกรอกข้ อ มู ล แบบง่ า ย ส� ำ หรั บ การยื่ น
ขอจดทะเบี ย นประเภทที่ ไ ม่ มี ค วามยุ ่ ง ยาก
ซับซ้อน เป็นต้น
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การพัฒนาการให้บริการ

หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
Development of e-Certificate Issuing Service
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การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น
หน่วยงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น” (Digital
Transformation) กลยุทธ์หลักในการด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมฯ
คือ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็น
ปัจจัยหลักในการอ�ำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
การบริการขอหนังสือรับรองและรับรองส�ำเนา
เอกสารทางทะเบียนธุรกิจ ถือเป็นภารกิจหลัก
ของกรมในการบริการข้อมูลธุรกิจที่จะสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมของ
นิติบุคคล ณ ปี 2561 นิติบุคคลคงอยู่มากกว่า
700,000 ราย กรมได้พัฒนางานบริการข้อมูล
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To achieve fully Digital Transformation,
the Department of Business Development
(DBD) has been to a great degree employing
advanced information technology in facilitating
all-round services rendered to the business
sector. One of the key tasks within the
responsibility of DBD which plays part in
bringing about trust and confidence in Thai
juristic persons’ transactions is to provide a
range of services in relation to the issuing
of certificates and certifying copies of original,
official business registration documents. In
2018 there remain over 700,000 juristic
persons. The DBD has consistently put
efforts in improving services of providing
business-related information electronically
since 2006, extending service options from
a walk-in basis only to postal delivery of
documents.

ปี 2555 การให้บริการผ่านสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ 9 ธนาคาร รวม 4,044 สาขา
ซึ่งได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกหนังสือ
รั บ รองและส� ำ เนาเอกสารที่ ต ้ อ งรั บ รองทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2561 พั ฒ นาการบริ ก ารสู ่ ร ะบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ โดยการ
ออกหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลรู ป แบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) การขอ
หนั ง สื อ รั บ รองผ่ า นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
นายทะเบียนรับรองด้วยลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทีด่ ำ� เนินการตามข้อก�ำหนดแห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

The year 2012 is when the DBD’s
services first began to be available through
4,044 branch offices of 9 commercial banks
that have been authorized by the Electronic
Transactions Development Agency to print
out certificates as well as certified copies of
DBD’s documents (e-Certificate).
By 2018 the DBD services are already
moving away from manual operation to
full-scale electronic-based system. Use of
e-Certificate files as well as the electronicallysubmitted applications for certificates and
the registrar’s e-Signature as defined by the
Electronic Transaction Act B.E. 2544 (2001)
and its amendment (No. 2) B.E. 2551 (2008)
has already come into effect and, therefore,
is legally enforceable. After receiving
e-Certificate File from the DBD, the applicant
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ธุรกิจผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2549 จากการบริการ ณ จุดบริการ
ขยายสู่การจัดส่งทางไปรษณีย์ dilivery
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และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มีผลใช้ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ยื่นขอจะได้รับ
หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์ เพื่อจัดส่ง
ให้แก่หน่วยงานที่จะเข้าด�ำเนินธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหากเป็นพิมพ์เป็นเอกสาร
จะเป็นการรับรองของผู้พิมพ์ มิใช่นายทะเบียน
การออกหนังสือรับรองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ผ่านทาง QR Code และ Ref No. มายั ง
ฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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โดยในปี 2562 จะขยายการพัฒนาให้
ครอบคลุมการบริการหนังสือรับรองและส�ำเนา
เอกสารทางทะเบียนธุรกิจทัง้ นิตบิ คุ คลไทยและ
นิติบุคคลต่างประเทศ สามารถติดตามและ
สอบถามรายละเอียดทาง Facebook : DBD BIT

is able to use it with the same effect as the
conventional, paper version and the person
with due authority to certify the printout of
this file is the one who prints it, not the
registrar. Anyone wishing to check the
accuracy or genuineness of the electronic
documents could do so by accessing the
DBD’s database of juristic persons using QR
Code and Ref No.
Other services which will be, within
2019, operated by the electronic system will
include the issuing of foreign juristic persons’
certificates and certifying copies thereof as
well. For more information or any inquiries,
please direct to Facebook : DBD BIT.

การเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์

DBD Smart Matching WWW. smartthaibiz.com

การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ เป็ น ภารกิ จ
ส�ำคัญ ซึ่งกรม ได้ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
และกลุม่ ธุรกิจเป้าหมาย เพือ่ ให้มมี าตรฐานใน
การบริการ ความน่าเชื่อถือในการประกอบ
ธุรกิจ และการสร้างโอกาสทางการตลาด รวม
ถึงการเชือ่ มโยงห่วงโซ่อปุ ทานทีจ่ ะส่งผลต่อการ
พัฒนาธุรกิจทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนและคุณภาพการบริการ เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจไทย
ปี 2561 มีการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
การประกอบธุรกิจ การเชือ่ มโยงจับคูธ่ รุ กิจทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการทาง
ธุรกิจได้มีข้อมูลในการติดต่อเชื่อมโยงธุรกิจกับ
ผูท้ ผี่ า่ นการพัฒนาจากกรมฯ ทีม่ อี ยูห่ ลายสาขา
เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจ

Having recognized its crucial task of
developing and promoting business, the
Department of Business Development (DBD)
continues to work on improving the quality
and standard of Thai businesses, particularly
those categorized as the target business
sector, to accomplish the goal of establishing
management standard for service sector,
securing trust in Thai sevice sector, enhancing
market opportunities, and linking networks
of supply chains which would result in the
overall business sector’s enhanced efficiency
in terms of cost, service quality and
competitiveness of Thai business enterprises.
In 2018 the DBD has developed an
online system for providing business
information and championing business
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DBD Smart Matching www.smartthaibiz.com
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บริการผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ การก่อสร้าง
และวิศวกรรม บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
และ Tech Startup
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นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างอาชีพ
อิสระที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยง
ภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดท�ำศูนย์รวมการ
พัฒนาช่างฝีมือ อาชีพอิสระ ต่าง ๆ เพื่อจัดท�ำ
ฐานข้อมูลผูใ้ ห้บริการอาชีพอิสระ เช่น รับเหมา
ก่อสร้างรายย่อย ช่างไฟฟ้า-ประปา หัวหน้า
แม่บา้ น ให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา
บริการที่น่าเชื่อถือและมีการประเมินผลการใช้
บริการให้เกิดความไว้วางใจ ตลอดจนยกระดับ
การประกอบอาชีพเหล่านั้น
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matching, allowing any interested party to
get useful information for making business
contacts with the operators that have already
gone through incubation/development
programs offered by the DBD e.g. franchisors,
retailers/wholesalers, providers of elderly
service, health service, construction and
engineering service, real estate management,
and Tech Startup.
Through the collaboration between the
governmental bodies and private institutions
that have a center offering handiwork training
courses, the DBD has promoted in-demand,
self-employment careers by building a
database of service providers such as smallscale builders, electricians, plumbers, maids,
etc. that customers could search through to
get contact information whenever they are
looking for reliable services. Service
performance of these providers will be
regularly evaluated to enhance customers’
trust and acceptance of these self-employed
professionals.

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้
ภาคธุ ร กิ จ น� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ น
การประกอบธุ ร กิ จ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2554
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เกิดความตระหนัก ตื่นตัว และมีจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่
ในหลั ก ธรรมาภิ บ าลของไทยต่ อ นั ก ลงทุ น
สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจไทย ซึ่งรางวัล
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นเป็นรางวัลที่ให้ปีต่อปี
กรมจึ ง มี แ นวทางที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ธุ ร กิ จ มี
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
จึงได้จดั ท�ำเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจขึน้
เพื่อใช้ในการประเมินธุรกิจที่มีการด�ำเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาลให้กบั ธุรกิจ อีกทัง้ เป็นการยกระดับ
ธุ ร กิ จ ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลดี เ ด่ น ให้ เข้ า สู ่ เ กณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์

As part of its policy to encourage and
support all in the business sector to adopt
corporate governance principles, the
Department of Business Development (DBD)
has regularly organized Corporate
Governance Awards project every year since
2011 to culminate in not only the business
sector’s awareness and attentiveness to
code of business conduct and ethics but
also the investors’ confidence in Thai
businesses’ good governance practices and,
in the end, the strength of overall Thai
business sector. The nature of these awards
is yearly-nominated. Aiming at the continuation
of corporate governance support, the DBD
has developed and fine-tuned the official
corporate governance criteria to be used in
evaluating businesses’ corporate governance
performance. In addition to helping take
businesses with outstanding performance in

Annual Report 2018
Department of Business Development

Corporate Governance Standards to Win Trust from Trade Partners
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• เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ น� ำ หลั ก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้และปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
• เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพือ่ สร้างมาตรฐาน
ให้กบั ธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
• เ พื่ อ ร ณ ร ง ค ์ แ ล ะ ป ลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก
ในการประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ เป็นธรรม
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือปฏิบัติ
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ลั ก ษณะโครงการของกรม แบ่ ง เป็ น
2 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ
ดีเด่น เปิดรับสมัครนิติบุคคลที่จัดตั้งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และส่งงบการเงินต่อกรม
อย่างต่อเนื่องทุกปี แบ่งเป็น 2 รางวัล คือ
1) ระดั บ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ที่ มี
ธรรมาภิบาลดีเด่นของแต่ละจังหวัด
2) ระดับประเทศ ได้แก่ ธุรกิจที่มี
ธรรมาภิบาลดีเด่นที่มีคะแนนสูงสุดอย่างน้อย
3 อันดับแรกของธุรกิจ รายเล็กและธุรกิจรายใหญ่
2. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ เข้ า สู ่ เ กณฑ์
มาตรฐานธรรมาภิบาล
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ป ี 2560 โดยมี
เป้าหมายเพื่อยกระดับกลุ่มธุรกิจที่เคยได้รับ

corporate governance to new heights of the
established, uniform standards, these criteria
represent the standard level and clear
guidelines on how to manage business on
the basis of corporate governance principles.
Objectives of the corporate governance
criteria are:
• To present corporate governance
principles that businesses could follow and
apply on a continual basis.
• To steer businesses that are
operating on the basis of code of business
conduct and ethics, as well as good
governance principles toward the same level
of established standards where Thai
enterprises could sustainably compete.
• To campaign in favor of business
ethos and creed that uphold honesty, equity,
social responsibility and being a good role
model for other businesses to follow suit.
The DBD’s project consist mainly of
2 core activities as described below.
1. E x c e l l e n c e i n C o r p o r a t e
Governance Awards contest.
The latest awards contest is open for
any juristic person having been incorporated

สิทธิประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม คือ กรมจะหมายเหตุในหน้า
หนั ง สื อ รั บ รองว่ า นิ ติ บุ ค คลได้ รั บ รางวั ล
ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น และ/หรื อ ได้ รั บ
การรับรองมาตรฐานธุรรมาภิบาล และเผยแพร่
ชื่อใน website กรม เป็นการช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์ทดี่ แี ละความน่าเชือ่ ถือให้กบั คูค่ า้ รวมทัง้
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาของกรมในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ธุรกิจ
ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จะได้
หนั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ
รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง

Starting in early 2017, the activity under
this section aims at ushering those businesses
that had earlier been honored with nationallevel awards for excellence in corporate
governance to higher level of standards
based on the same 6 metrics that have been
used in evaluating those entries to the DBD’s
annual Corporate Governance Awards
contest, i.e. Rule of Law, Merit, Transparency,
Participation, Accountability, and Worthiness.
However, the notable difference is that the
consideration and judgment will be more
intense as it includes, for example, the
conduct of self-assessment based on
corporate governance principles, in-depth
interviews with key persons e.g. management,
staff, and other joint organizations, and onsite observation/inspection of day-to-day
business operation.
Privileges for which the enterprises
joining this activity will be eligible include,
firstly, being accredited, with DBD credentials
remarked on the Affidavit, as a juristic person
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รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศให้เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 6 ด้านประเมินธุรกิจเช่นเดียว
กับธุรกิจที่เข้าประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ประกอบด้วย หลักนิตธิ รรม คุณธรรม ความโปร่งใส
การมีสว่ นร่วม ความรับผิดชอบและความคุม้ ค่า
แต่การพิจารณาจะมีความเข้มข้นกว่า เช่น การท�ำ
แบบประเมิ น ตนเองตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Self-Assessment) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน
หน่ ว ยงานที่ ร ่ ว มด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ ง
คณะท�ำงานจะเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
และกิจกรรมต่างๆ ณ สถานประกอบการของ
ธุรกิจ

for at least 5 years and regularly submitting
its financial statements to the DBD every
year since its incorporation. The awards are
divided into 2 categories:
1) Provincial level. The winners are
each province’s enterprises that demonstrate
excellent performance in corporate
governance.
2) National level. The winners are
the top 3 enterprises gaining the highest
scores, selected separately from 2 groups
of small business and large corporate.
2. Guiding businesses to reach higher
corporate governance standards
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จ�ำนวนธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นและได้รับรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
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ประกวดระดับประเทศ
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ประกวดระดับจังหวัด

(สัญลักษณ์รูปดอกบัว) เป็นระยะเวลา 3 ปี
ซึง่ เป็นการแสดงออกถึงความดี และการด�ำเนิน
ธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการมีคุณธรรม
เป็ น เครื่ อ งน� ำ ทาง รวมทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม
ให้มีการสร้างงานให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
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honored with Excellence in Corporate
Governance Award and/or being certified to
official corporate governance standards,
secondly, their names to be publicized on
DBD website – this helps build good image
and secure trade partners’ trust, thirdly,
being invited to participate in other activities
or programs organized by the DBD. As the
testament to its good conduct and business
operation on the basis of ethical standards,
each of these enterprises will receive a letter
of corporate governance certification and is
eligible to use a corporate governance logo
(lotus flower emblem) for 3 years. It also
helps, in some ways, create jobs for the
communities.

“การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย”
กระแสโลกาภิวตั น์ในโลกปัจจุบนั ทีเ่ ข้ามา
ยังประเทศไทย ส่งผลท�ำให้ผู้ประกอบการไทย
ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี
การเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม
ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SME) มักเผชิญกับความเสี่ยงและข้อจ�ำกัด
ทางธุรกิจทีค่ อ่ นข้างมาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในฐานะหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการ
ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ และผู ้ ป ระกอบการไทยให้ มี
ความเข้มแข็ง สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
จึงด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีก ซึ่งถือเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาท
ส�ำคัญในเศรษฐกิจของประเทศ อย่างต่อเนื่อง
โดยด�ำเนินการดังนี้
(1)		 การสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการให้กับผู้ประกอบการ
(2)		 การยกระดับธุรกิจสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ

Tide of globalization that has been
washing over Thailand is compelling Thai
business operators to sooner or later adapt
themselves to the fast-changing business
environment. Since Thai SME sector is in
a vulnerable position in terms of business
risks and constraints, the Department of
Business Development (DBD) – a state
agency with full responsibility of promoting
and strengthening Thai businesses toward
growth and sustainability – has continued to
work on a number of measures, as summarily
described below, to support and empower
Thai-national operators in retail and wholesale
industries which is considered one of the
major sectors playing a crucial role in
Thailand’s economic wellbeing.
(1) Building knowledge in management
for retailers and wholesalers.
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(2) Taking Thai retail and wholesale
industries to new heights in terms of quality
standardization.
(3) Engineering new market opportunity
and expanding business networks.

Development of Thai wholesalers’
potentials
(3)		 การสร้างโอกาสทางการตลาดและ
การเชือ่ มโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ ซึง่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้ท�ำการส่งเสริมพัฒนาภาคธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีกไทย

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจค้าส่งของไทย

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจค้าส่งถือเป็นกลไกส�ำคัญในการส่ง
มอบคุณค่าของสินค้าและบริการไปยังผูบ้ ริโภค
ปลายทาง โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวม
จั ด เก็ บ และบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคปลายทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงเข้าไปส่งเสริมร้านค้าเหล่านี้ให้ด�ำเนินการได้
อย่างมีมาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจได้บนหลักสากล โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไปท�ำการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ถึ ง สถานประกอบการ พร้ อ มทั้ ง น� ำ เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) และแนวทาง
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร (Capacity
Building) เพื่ อ ยกระดั บ สู ่ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า จั ด ท� ำ ขึ้ น ขณะนี้ มี ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ผ่ า น
การพัฒนาศักยภาพ แล้วทั้งสิ้นกว่า 166 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยถือเป็น “ธุรกิจค้าส่งต้นแบบ”
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจค้าส่งของคนไทยพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ
โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยร้านค้าพร้อมใจกัน
ลดราคาสิ น ค้ า ร้ อ ยละ 20 – 50 เพื่ อ
เป็ น การสนั บ สนุ น บรรเทาภาระค่ า ครองชี พ

The wholesale sector is regarded a vital
cog in delivering quality goods and services
to end consumers, playing the part of
middleman gathering, storing and managing
stock of goods with efficiency and in line
with end consumers’ demand. Having
realized this fact, the DBD decided to
empower the wholesale sector through a
number of programs and activities to raise
the standard of their operation and encourage
Thai wholesalers to manage their business
on the basis of internationally-accepted
approaches. Strong teams of experts were
sent in to each wholesaler’s store to do
problem analysis and offer possible solutions
along with the capacity building plans in
order to meet the DBD-developed standard
criteria for quality assurance. Based on the
latest record, there are 166 wholesale
enterprises nationwide joining and passing
the DBD’s development program – each of
these operators would be treated as
“prototype wholesaler”. The DBD has also
organized the marketing promotion event
titled “Unifying Wholesalers, Thai Retailers
Remains” nationwide, in which the joining
wholesalers and retailers have offered up to
20% to 50% discount to help ease shoppers’
cost of living. In 2018 this event was held
twice, in which 87 and 103 wholesalers and
5,248 and 5,272 retailers participated
respectively. The event has received a warm
welcome from consumers and generated
over THB 400 million in economic value.

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจค้าปลีกของไทย
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ของคนไทย โดยเฉพาะ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือทีเ่ รียกว่า “ร้านโชวห่วย”
ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ของชุ ม ชน กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการยกระดับให้
ร้านค้าเหล่านี้มีทักษะการบริหารจัดการอย่าง
เป็นอาชีพ และมีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาปรั บ
ภาพลักษณ์ร้านค้าเหล่านี้ให้มีความทันสมัย
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การจั ด ร้ า นค้ า แบบ 5 ส
สัมพันธ์ (สวย สะอาด สว่าง สะดวก และสบาย)
โดยกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ ล งนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส�ำนักงาน
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาปรั บ ร้ า นค้ า ชุ ม ชน
ให้มภี าพลักษณ์ทดี่ ี โดยทีผ่ า่ นมากรมฯ ได้เข้าไป
ด�ำเนินการปรับภาพลักษณ์ให้กับร้านค้าของ
สทบ. แล้วจ�ำนวนกว่า 609 แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงร้านโชวห่วยทัว่ ไปอีกกว่า 5,000 แห่ง และ
ในขณะนี้ ได้มกี ารด�ำเนินความร่วมมือกับหน่วย

Development of Thai retailers’
potentials
Having recognized that small, familyrun “grocers” owned by Thais are collectively
a community’s critical economic unit and
need to learn professional management skills
and build capacity for sustaining and
expanding business, the DBD has rolled out
a new project to help grocers improve their
stores’ image to reflect modernity and
accord well with store layout planning
approach of 5 attributes (Nice Look, Clean,
Well-Lit, Neat, and Convenient). Aiming to
push forward the makeover of grocer image,
the DBD has signed a Memorandum of
Understanding (MOU) with the National
Village and Urban Community Fund Office
and, after signing, has already completed
the makeover of more than 609 stores
operating under the umbrella of the National
Village and Urban Community Fund Office,
including other 5,000 grocers nationwide.
The DBD is also partnering with its allied
private organizations, i.e. Unilever, and P&G,
with a goal of supporting the makeover of
additional 10,000 grocers, or more, across
the country.
Being well aware of the important role
of technology in improving the capacity of
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ให้แก่ผบู้ ริโภค โดยในปี 2561 ได้มกี ารจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 2 ครั้ง มีธุรกิจค้าส่งเข้าร่วม
โครงการ 87 และ 103 ราย และมีร้านค้าปลีก
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 5,248 และ 5,272
ราย ตามล�ำดับ โดยกิจกรรมได้รับการตอบรับ
จากประชาชนผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ได้มากกว่า 400 ล้านบาท
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งานพันธมิตร ได้แก่ Unilever และ P&G เพือ่
เข้าไปช่วยพัฒนาปรับภาพลักษณ์ร้านค้าปลีก
ทัว่ ประเทศ โดยมีเป้าหมายไม่นอ้ ยกว่า 10,000 แห่ง

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจค้าปลีก จึงได้สนับสนุน
การใช้งานซอฟต์แวร์ Point of Sale (POS) เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการอบรม สาธิตวิธี
การใช้งาน พร้อมแนะน�ำการติดตั้งซอฟท์แวร์
ถึงสถานประกอบการ โดยในปี 2561 ได้ผลักดัน
ให้ร้านค้าปลีกใช้งาน POS จริง นอกจากนี้
ยังมีการจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
เทคนิคการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นมือ
อาชีพให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครกว่า 1,300 แห่ง อีกด้วย นับว่า
การด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีกไทยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สร้าง
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง ให้ กั บ ธุ ร กิ จ
ฐานราก ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจ
ระดับชุมชนท้องถิน่ ของประเทศเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน
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Thai retail industry, the DBD has promoted
the use of Point of Sale (POS) software in
managing retail stores and improving their
efficiency by offering retail operators training
courses, demonstrations on how to use the
software, and instructions for installing
software at offices of retailers. In 2018 the
DBD has pushed retailers to use POS
software in their daily operation. The DBD
has developed training courses that are
specifically designed to educate owners of
over 1,300 Pracharath Blue Flag shops
located in Bangkok on how to professionally
manage retail stores. In conclusion, the
DBD’s effort put into promoting and
championing Thai retail industry has yielded
actual result in form of rising economic value
enjoyed by Thai local operators which is
believed to be a driving force for strong and
sustainable growth of local economy.

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
Business In Franchise

โครงการฯ ดังกล่าวเป็นเพียงการช่วย
ค่าครองชีพ แต่ยังไม่ท�ำให้ประชาชนสามารถ
สร้างรายได้และด�ำรงชีพได้อย่างยั่งยืนโดยที่
ไม่ตอ้ งพึง่ พาสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนัน้ กระทรวง
พาณิชย์ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ
หลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของไทย
ให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งจึงได้นำ� ระบบ
แฟรนไชส์ ม าสร้ า งอาชี พ ให้ กั บ ผู ้ ที่ ส นใจจะ
ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
ในการลดความเสีย่ งของการลงทุนและสามารถ

However, the project as mentioned
above helps people only in terms of cost of
living; it does not address the issue of income
generation or how to sustain oneself while
not depending on the government’s welfare.
This explains why the Department of
Business Development (DBD) – a state
agency mainly responsible for developing
and promoting the growth of Thai businesses
– has introduced a franchise business system
to the target group of people interested in
doing their own, though small, business by
launching the “Business In Franchise”
project. This project is intended to create
more income through the business that is
not too risky especially to those without any
prior experience of running their own
business and each franchisor under this
project will be there to constantly coach the
franchisees all the way through. This would
help guarantee that the target group of lowincome earners who sign up for the DBDincubated franchise business have a good
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สื บ เนื่ อ งจากโครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับ
การจัดสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ซึ่งในขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว
11.4 ล้านราย โดยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ประมาณ 5.5 แสนราย และจ�ำนวนทีเ่ หลืออีกกว่า
10 ล้านราย อยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ

Following the implementation of the
National Welfare Card Project that encourages
low-income earners to register themselves
with the governmental agency responsible
for creating and maintaining an official
database of Thai low-income citizens who,
after being registered, would become eligible
for government aid programs as well as other
social welfare packages, the number of
registrants is now reaching 11.4 million.
Of these, 5.5 million are residing in Bangkok
while the rest, or around 10 million registrants,
are dispersed in other provinces across the
country.
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สร้างรายได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงด�ำเนิน
“โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ” เพื่อมุ่งตอบ
สนองการสร้างรายได้และยังลดความเสีย่ งของ
ผูท้ ยี่ งั ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยจะมีเจ้า
ของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะ
เวลาในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนผูม้ ี
รายได้นอ้ ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่าง
ยั่ ง ยื น และเป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ฐานรากของ
ประเทศไทย

การดำ�เนินงาน
• 		 คั ด เลื อ กธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที่ ผ ่ า น
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การพัฒนาจากกรมและมีขนาดการลงทุนไม่สงู
เข้าร่วมโครงการฯ
•		 จั ด งานแฟรนไชส์ ส ร้ า งอาชี พ ใน
20 จังหวัดที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯจ�ำนวนมาก
และเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง โดยน� ำ
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ลงพื้นที่จังหวัดละ 50 ราย ออกบูทแสดงธุรกิจ
และแสดงสินค้าในงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
•		 ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ และผู้ที่สนใจ
เลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมาะสมในการสร้าง
อาชีพให้แก่ตนเอง
•		 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินให้
สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย อั ต ราพิ เ ศษ และปั ๊ ม น�้ ำ มั น
บางจาก ห้างเทสโก้โลตัส ห้างบิ๊กซี สนับสนุน
ท�ำเลพื้นที่ท�ำธุรกิจ
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chance of generating higher income,
sustaining their businesses, creating more
economic value to the nation, and contributing
to Thailand’s stronger economic growth.

Project execution
• Select franchise businesses that

require low investment and have already
passed the DBD’s incubation program.
• Host Business In Franchise fair in
20 provinces in which the number of
registered Welfare Card holders is high and
each of which is known as second-tier
destination city for tourists. Fifty franchise
owners joining the project are invited to open
booths to present their franchise businesses
and products in the fair as well.
• Help the Welfare Card holders and
any interested individuals choose the
franchise that best fits each prospect
franchisee.
• Collaborate with Bank for
Agriculture and Agricultural Co-operatives
and the Government Savings Bank to design
a special, low-interest loan scheme to finance
the franchise costs and operation, and with
Bangchak, Tesco Lotus, and Big C for the
locations to open new franchise stores.

ผลการดำ�เนินงาน

Achievement:

ด�ำเนินการแล้วใน 11 จังหวัด คือ จังหวัด
นครราชสี ม า ล� ำ ปาง อุ ด รธานี เชี ย งราย
นครศรีธรรมราช ก�ำแพงเพชร อยุธยา พิษณุโลก
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ นครปฐม สรุปผล
การด�ำเนินงาน ดังนี้

The project has already been
implemented in 11 provinces – Nakhon
Ratchasima, Lampang, Udon Thani, Chiang Rai,
Nakhon Si Thammarat, Kamphaeng Phet,
Ayutthaya, Phitsanulok, Khon Kaen, Roi Ed,
and Nakhon Pathom – with results as
summarized in the table below.
(หน่วย : ราย : บาท) / (unit : individual : THB)

จังหวัด
Province

จ�ำนวนการเจรจา
คาดว่าเจรจา
ธุรกิจ
ส�ำเร็จ
มูลค่าเศรษฐกิจ
Number of Business Anticipated Deal Economic Value
Discussions
Closure

1

นครราชสีมา /
Nakhon Ratchasima

713,190

190

82

2,750,064

2

ลำ�ปาง / Lampang

620,811

174

70

1,886,830

3

อุดรธานี / Udon Thani

734,032

130

58

1,363,581

4

เชียงราย / Chiang Rai

742,264

208

114

2,884,639

5

นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat

643,141

141

71

6,800,311

6

กำ�แพงเพชร
Kamphaeng Phet

296,905

125

53

1,556,783

7

อยุธยา / Ayutthaya

446,497

110

62

1,777,355

8

พิษณุโลก / Phitsanulok

572,044

83

66

1,913,653

9

ขอนแก่น / Khon Kaen

278,545

83

50

1,389,267

10

ร้อยเอ็ด / Roi Ed

613,173

89

57

1,792,177

11

นครปฐม /
Nakhon Pathom

406,480

54

31

1,114,362

6,067,082

1,387

714

25,229,022

รวม
Tota

หมายเหตุ : สามารถสร้างอาชีพได้เกือบ 300 ราย ใน 11 จังหวัด
Note: The number of new businesses in 11 provinces nearly reaches 300.

การดำ�เนินงานต่อไปอีก 9 จังหวัด
ประกอบด้วย กาญจนบุรี อุบลราชธานี สงขลา
สุรินทร์ ระยอง สกลนคร สุพรรณบุรี ลพบุรี
และบุรีรัมย์

The project will be executed further
in other 9 provinces
as follows:- Kanchanaburi, Ubon Ratchathani,
Songkla, Surin, Rayong, Sakon Nakhon,
Suphan Buri, Lop Buri, and Buri Ram.
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ครั้ง
No.

ยอดจ�ำหน่าย
สินค้า
Sales Amount
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Smart Startup 2018
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี แ นวทาง
การส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของธุ ร กิ จ Startup
อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้แนวคิด ทีม่ งุ่ เน้นเชือ่ มโยง
เครือข่ายระหว่างธุรกิจ Startup และ SME
โดยเพิ่มโอกาสการตลาดให้ Startup ได้เข้าใจ
ปัญหาการท�ำธุรกิจของ SME ขณะทีธ่ รุ กิจ SME
ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ สามารถปรับเปลี่ยน
โมเดลธุ ร กิ จ ใหม่ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
การแข่ ง ขั น ในยุ ค ดิ จิ ทั ล รวมทั้ ง บู ร ณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสนับสนุน Startup และ SME

The Department of Business
Development (DBD) is continually working
on promoting the growth of Startup sector
based on the conceptual framework that
focuses on forging networking between
Startup and SME to let Startup firms better
understand business problems and
constraints faced by SME while it is a good
opportunity for SME to pick the technology
and innovation that fits their needs in, for
example, developing new products and
services, reinventing new business models,
cutting costs, increasing the efficiency of

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก�ำหนดจัดงาน
เชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยาย
โอกาสทางธุ ร กิ จ ในชื่ อ “SMART Startup
2018 : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” เป็นเวทีส�ำคัญ
ในการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทย
ให้มีแนวทางการพัฒนาต่อยอดธุรกิจร่วมกัน
รวมทั้ ง สร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ส ่ ง เสริ ม
การขยายการเติบโตของธุรกิจ Startup สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 ใน 3 หัวเมืองหลัก
ได้ แ ก่ ภู เ ก็ ต เชี ย งใหม่ และนครราชสี ม า
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
• นิทรรศการเชือ่ มโลก Startup และ
SME (New Vision New World) น�ำเสนอ
เรื่องราวของธุรกิจ Startup ที่เข้าใจง่ายผ่าน
สื่อดิจิทัล
• เครือ่ งมือเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำ
ธุรกิจ (Smart Business Solution) น�ำเสนอ
บริ ก ารของบรรดา Startup ที่ส ามารถช่วย
ให้การท�ำธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้าน
บริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี
การซือ้ ขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่ง
และจัดเก็บสินค้า และตามประเภทธุรกิจ ได้แก่
ธุรกิจสินค้าและบริการไลฟ์สไตล์ ท่องเทีย่ วและ
โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา อาหารและ
การเกษตร บริการด้านสุขภาพ
• งานสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่
(New Economy Dialogue 2018) เวทีเสวนา
แลกเปลี่ ย นมุ ม มองและประสบการณ์

The DBD has hosted a forum titled
“SMART Startup 2018 : Opportunity Toward
New-Age Business Models”, to which Thai
SME and Startup firms were invited to
explore the opportunities for joined-up efforts
to leverage the existing business models and
for the formation of business alliance that
fosters growth of Startup sector in line with
Thailand 4.0 Policy. The forum was held in
3 major cities:- Phuket, Chiang Mai, and
Nakhon Ratchasima. Activities carried out in
the forum include:
• An exhibition to connect Startup
with SME (New Vision New World). There
was storytelling about Startup businesses
that is easy to understand via digital media.
• Business tools (Smart Business
Solution). Startup firms’ services were
demonstrated. These services have been
particularly designed to improve business
efficiency in the areas of management,
marketing, finance and accounting,
e-Commerce, storage and delivery, and
others as grouped by business segment i.e.
lifestyle goods and services, tourism and
hotel, real estate, education, food and
agriculture, and health-related services.
• Seminar on opportunity toward
new-age business models (New Economy
Dialogue 2018). The purpose of this
dialogue forum is to let both homegrown
and foreign celebrated experts in startup
industry share experiences, viewpoints and
visions on the world of new-age business
that could be an inspiration for new-age
economic warriors.
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business operation, and enhancing the
competitiveness in the age of digitalization.
The DBD has also initiated the collaboration
between public organizations and private
entities to support Startup and SME.
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การท�ำธุรกิจยุค ใหม่เ พื่อ สร้างแรงบั น ดาลใจ
ในการเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในธุรกิจ Startup ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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ผลการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน
2,165 ราย สามารถสนับสนุนให้เกิดการเชือ่ มโยง
ระหว่างธุรกิจ Startup และ SME ในการน�ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องมือการตลาด
ยุ ค ใหม่ ม าเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ที่ จ ะยกระดั บ
ศักยภาพ การด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ดังนี้
• SME ได้เรียนรู้และเข้าถึงบริการ
จากธุรกิจ Startup สามารถต่อยอดแนวคิด
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ยุ ค ใหม่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

The event has drawn a total of 2,165
participating startup and SME operators,
leading to expansion of Startup-and-SME
networking and more use of technology,
innovation and new-age marketing tools by
SME in taking their business capacity to new
heights of success as follows.
• SME gets not only a better
understanding in Startup business but also
a wider access to Startup products/services
for leveraging their existing resources, with
the help of technology, innovation and
creativity, to enhance efficiency in
management.
• The SME demand-driven tools for
increased business efficiency are created

and the matching of over 220 pairs of
Startup-SME are finalized to develop new
business models.
• 150 Startup operators have helped
SME firms expand their customer base,
capture new market opportunities, and
expedite the growth of SME industry. The
value of trade negotiation is over THB
49,190,700.
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และความคิดสร้างสรรค์
• สร้ า งเครื่ อ งมื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินธุรกิจ ที่เกิดจากความต้องการของ
SME สู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจร่วมกับ Startup
กว่า 220 คู่
• Startup 150 ธุรกิจ ได้ขยายกลุ่ม
ลูกค้า SME สร้างโอกาสการตลาด เร่งการ
เติบโตของธุรกิจ มีมูลค่าการเจรจาการค้ากว่า
49,190,700 บาท
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พัฒนาธุรกิจบริการ

Development of Service Industry
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส�ำคัญ
กับภาคบริการที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในอนาคตของประเทศ โดยมีการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการใช้จา่ ย
เฉพาะการส่งออกบริการเพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้ม
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง1 ซึ่งเกินดุลการน�ำเข้า
บริการเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยส�ำคัญ2 โดยมี
กิจการที่ประกอบธุรกิจบริการจ�ำนวน 1.19
ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 39.56 ของจ�ำนวน
ธุรกิจทั้งหมด
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ ก� ำ หนด
กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจบริการทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ
ในการเติ บ โต เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ทางการแข่งขัน ภายใต้แนวคิดใช้การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ที่ทันสมัย น�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม
มาช่วยยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้ได้
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม
1

2

The Department of Business
Development (DBD) has given particular
attention to certain sectors of service industry
that have potential to become a driving force
of Thailand’s economic growth. Thailand has
seen its GDP in terms of expenditure,
particularly the figures representing the
export of services, moving upward with a
tendency of growing even more1, contributing
to a significant increase in trade in service
surplus every year2. Thailand has 1.19 million
service-providing operators, accounting for
39.56% of all commercial entities registered
with DBD.
To develop and enhance
competitiveness of certain categories of
service industry that have growth potential,

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5176
Office of The National Economic and Social Development Board, http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5176
รวบรวมสถิตจิ าก องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
Statistics referenced from World Trade Organization (WTO)

the DBD has in place a conceptual strategic
framework that puts particular emphasis on
building modern knowledge, raising the
quality of service management to meet the
internationally-accepted standards with the
help of technology and innovation, image
rebranding, exploring and capturing market
opportunities for the target sectors (that is,
restaurant, elderly care, spa, medical
massage, business administration for
physical therapists, construction service, and
property management), and building
collaboration networks with other
organizations e.g. Department of Health
Service Support, the Ministry of Public
Health, the Physical Therapy Association of
Thailand, the Specialty Coffee Association
of Thailand, the Thai Elderly Promotion &
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ภาพลักษณ์ สร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจ
บริการในกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย ได้แก่
ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา
นวดเพื่ อ สุ ข ภาพ บริ ห ารธุ ร กิ จ ส� ำหรั บ
นักกายภาพบ�ำบัด บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ข สมาคมกายภาพบ� ำ บั ด แห่ ง
ประเทศไทย สมาคมกาแฟพิเศษไทย สมาคม
ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารผู ้ สู ง อายุ ไ ทย สมาคม
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น แห่ ง ประเทศไทย โดยมี
หลักสูตรที่ได้รับความสนใจ เช่น
• สร้างนักบริหารทรัพย์สินมืออาชีพ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ข ้ อ กฎหมายที่ จ� ำ เป็ น
และทั น สมั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารอาคารชุ ด และ
หมู่บ้านให้สามารถบริหารงานที่ได้มาตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือ ความยุติธรรมต่อผู้อยู่อาศัย
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การพัฒนาผูส้ งู อายุสกู่ ารเป็น Barista
มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่
ผูส้ งู อายุ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเป็น
บาริสตาให้กลุม่ ผูส้ งู อายุและการบริหารจัดการ
ธุรกิจร้านกาแฟ
• พั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
(Restaurant 4.0) เพือ่ เสริมสร้างความรูก้ ารบริหาร
จัดการ การตลาดในธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
ให้สามารถขยายธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุคดิจิทัล
• ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ ภาพ เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
การยอมรั บ จากลู ก ค้ า ในประเทศและระดั บ
สากล โดยบ่ ม เพาะให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ให้
ธุรกิจบริการมีมาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการ ณ สถานประกอบการ
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Health Care Association, and the Property
Management Association of Thailand. The
DBD in association with these collaborating
organizations has offered a wide variety of
courses that are appealing to many as
follows.
• How to Become a Property
Management Professional. This course
addresses legal knowledge and topics that
are up-to-date and necessary for those in
management positions of condominiums and
non-apartment, housing complex to ensure
their compliance with standard management
approaches to bring about trust and fairness
to the residents.
• Professional Barista Training for the
Elderly. Aiming to support elderly people to

ในปี 2561 มีผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
ทีผ่ า่ นการพัฒนาจ�ำนวน 763 ราย สร้างมูลค่าเพิม่
แก่ธรุ กิจบริการได้กว่า 12,870,000 บาท สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กองธุ ร กิ จ บริ ก าร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 5964
สายด่วน 1570

In 2018 a total of 763 service providers
has passed the development courses
organized by the DBD, generating added
value of THB 12,870,000 to Thailand’s
service industry. For more information, please
contact Service Business Division, the
Department of Business Development at tel.
02 547 5964, or hotline 1570.
Annual Report 2018
Department of Business Development

• น�ำเสนอธุรกิจบริการในงานแสดง
สินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศ (Style)
เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจ
สปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจนวดเพื่อ
สุขภาพ

take up new career, this workshop course
is to train the elderly participants on how to
become a barista and to professionally
manage a coffee shop.
• Capacity Building for Restaurateurs
(Restaurant 4.0). This course is to enhance
restaurant operators’ knowledge in
management and marketing for food shops
and restaurants that are looking to grow
business amid rising digitalization.
• Improvement of Heath Service
Management Quality Toward Standard
Criteria. With the objective to gain customers’
acceptance and trust both at home and
abroad, the course is to provide the
participating operators with on-site, in-depth
consulting support on the related
management quality standards.
• Service Business Presentation in
Trade Shows and Fairs Held in Thailand
(Style). The activities were focusing on
capturing new market opportunities for
businesses in spa, elderly care, and medical
massage industries.
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ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยในประเทศ Expanding Thai SELECT domestically
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กระทรวงพาณิ ช ย์ มี น โยบายส่ ง เสริ ม
พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารไทย
ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพสู ง และ
มี โ อกาสสร้ า งเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ได้
โดยมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอด
การใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai SELECT จาก
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ที่ ไ ด้
ด� ำ เนิ น การจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ในต่ า งประเทศ
มาพั ฒ นาและยกระดั บ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
ในประเทศไทย เพือ่ ขยายโอกาสทางการตลาด
ของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น
ภายใต้แนวคิด “Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai”
โดยมีเป้าหมายร้านอาหารให้ได้รบั ตราสัญลักษณ์
Thai SELECT ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย
ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ตลอดจนอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ ผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทย และต้องการรับประทานอาหารไทย
แท้ๆ โดยมองหาตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
ก่อนเลือกร้านอาหาร

It is the Ministry of Commerce’s policy
to promote and bring vibrancy to the Thai
food industry – food business is part of the
service sectors that has immense potential
to deliver economic value to the country.
The Ministry of Commerce has put the
Department of Business Development (DBD)
in charge of continuing the legacy of Thai
SELECT from the Department of International
Trade Promotion – the DITP had already
made Thai SELECT a big success in many
countries around the world – creating
market opportunities for Thai food businesses
and helping Thailand’s food industry thrive
under the concept “Visit Thai, Eat Thai, Fly
Thai”. The ultimate goal of this concept is
to award Thai SELECT logo to restaurants
and food shops across the country that meet
the required quality standards which will in
turn help to stimulate the economy through
increase consumption of quality Thai cuisine

including food shops and other food
products. Use of Thai SELECT logo will make
it even more convenient for customers, both
Thais and foreigners, who want to experience
real Thai taste while traveling in Thailand –
Tourists can simply look for the restaurants
that have Thai SELECT logo on display.
Thai SELECT logo is divided into
3 categories (1) Thai SELECT PREMIUM
(2) Thai SELECT, and (3) Thai SELECT
UNIQUE (restaurants certified under this
category offer indigenous dishes or local
authentic cuisine). The criteria of Thai
SELECT certification consist of the (1) taste
(2) ingredients (3) sanitation (4) menu of
which at least 80% must be Thai dishes (5)
interior/exterior decorations and atmosphere

Annual Report 2018
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Thai SELECT แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประกอบด้วย 1) Thai SELECT PREMIUM
2) Thai SELECT และ 3) Thai SELECT
UNIQUE (ร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหาร
ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ หรืออาหารประจ�ำถิน่ )”
โดยมี เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ได้ รั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai
SELECT ประกอบด้ ว ย 1) รสชาติ อ าหาร
2) วัตถุดบิ 3) สุขอนามัย 4) มีรายการอาหารไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหาร
ทัง้ หมด 5) การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและ
บรรยากาศร้านที่มีกลิ่นไอของความเป็นไทย
และ 6) การบริการ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai
SELECT เป็นการบ่งชี้ว่าร้านอาหารสามารถ
ปรุงอาหารได้ตามมาตรฐานอาหารไทย แต่
ไม่ ใช่ ก ารรั บ รอง (Certify) มาตรฐานสถาน
ประกอบการ เนื่ อ งจากมี ห น่ ว ยงานของ
สาธารณสุขด�ำเนินการอยู่แล้ว”
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that must reflects Thainess and (6) service.
Thai SELECT guarantees that the particular
restaurant/food shop is applies standard Thai
cooking techniques, but is not a health or
safety assurance certification for which the
public health authorities are responsible.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคณ
ุ และป้ายตราสัญลักษณ์ Thai
SELECT ภายใต้แนวคิด “ส�ำรับไทย ศาสตร์และ
ศิลป์แผ่นดินสยาม” โดยมีรา้ นอาหารไทยทีผ่ า่ น
เกณฑ์คดั เลือกจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 579 ร้าน
ใน 3 ประเภท ประกอบด้วย Thai SELECT
PREMIUM จ�ำนวน 7 ร้าน Thai SELECT
จ�ำนวน 522 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE
จ� ำ นวน 50 ร้ า น เพื่ อ แสดงถึ ง เอกลั ก ษณ์
วัฒนธรรมไทยทีส่ ะท้อนออกมาในรูปแบบของ
อาหารไทยทีม่ คี วามปราณีต และสวยงาม รวมถึง
อาหารทีม่ วี ตั ถุดบิ หลากหลาย ขัน้ ตอนการปรุง
และรสชาติที่ละเมียดละไมมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในการนี้ กรมได้เชิญเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ�ำประเทศไทยกว่า 11 ชาติ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์
อุซเบกิสถาน อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย เปรู
ชิลี ปานามา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าเปิ ด ประสบการณ์ สั ม ผั ส
รสชาติอาหารไทยทีต่ อ้ งประทับใจไม่รลู้ มื ซึง่ จะ
ช่วยสร้างการรับรู้และจดจ�ำอาหารไทยให้แก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในและต่ า งประเทศ สร้ า ง
ประสบการณ์ดา้ นการกินอยูใ่ นวิถไี ทย ตลอดจน
เชือ่ มโยงการค้าให้เข้าถึงฐานราก กระจายรายได้
และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของผู ้ ป ระกอบการ
ท้องถิ่น น�ำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาด
ของธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศมากยิ่งขึ้น

Under the concept “Thai Cuisine – Art
of Siam”, the DBD has awarded Thai SELECT
certification to 579 restaurants in Thailand,
including 7:- Thai SELECT PREMIUM
restaurants, 522 Thai SELECT restaurants,
and 50 Thai SELECT UNIQUE restaurants.
The awards were presented at a Gala Dinner
where guests were treated with a unique
Thai cultural experience that is reflected in
the intricate, artistic presentation of Thai
cuisine, diversity of ingredients, unique
cooking techniques, and subtle taste of
Thainess. The DBD invited Ambassadors
from 11 nations including US, China, France,
the Netherlands, Uzbekistan, India, Russia,
Australia, Peru, Chile, Panama, and Lao to
participate in the awards ceremony in the
hope of cajoling them into promoting trips
to Thailand to enjoy an unforgettable Thai
food experience. The DBD’s Thai SELECT
campaign is expected to make Thai food
and lifestyle a memorable experience for
both Thai and foreign tourists, at the same
time linking trade to the local economy thus
helping to expand wealth and increase
opportunities for local Thai restaurants.

นวัตกรรมทางบัญชี เพื่อสร้างธุรกิจสีขาว

Accounting Innovation

จากข้อมูลของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) พบว่ า
ในปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการ SME กว่า 3 ล้านราย
และจากข้ อ มู ล ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
พบว่าในจ�ำนวน 3 ล้านรายนี้ มีผู้ประกอบการ
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดท�ำ
และยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กว่า 600,000 ราย

Based on the latest information
provided by The Office of SME Promotion
(OSMEP), there are over 3 million SME in
Thailand, out of which, according to the
Department of Business Development’s
information, 600,000 are businesses bearing
a status of juristic person with obligations to
prepare and submit financial statements to

Annual Report 2018
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Conducive to White Ocean
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการจัดท�ำบัญชีและระบบบัญชี
ของภาคธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสร้ า งความโปร่ ง ใส ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ตลอดจนเพือ่ ยกระดับคุณภาพของธุรกิจ โดยมี
การจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล น� ำ มาซึ่ ง
การสร้ า งธุ ร กิ จ สี ข าว ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
สามารถด�ำรงกิจการได้อย่างยั่งยืน
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานพันธมิตร จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท
คริสตอลซอฟท์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทางบัญชีขึ้นในรูปแบบของ
Software บั ญ ชี ส� ำ หรั บ SME ภายใต้ ชื่ อ
“e-Accounting for SME” ทั้ง 5 หน่วยงาน
พันธมิตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจผู้ประกอบการ
SME กว่า 3 ล้านราย โดยส่งเสริมให้มีการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการด�ำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม
สู ่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรมการบั ญ ชี
น� ำ มาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการด�ำเนินงานสูงสุด

the Department of Business Development
(DBD).
The DBD has recognized the importance
of monitoring and regulating bookkeeping
and accounting system maintained by these
businesses as it does not only reflect the
transparency and reliability of each individual
business itself but also helps take the
standard of SME’s business operation to
new heights. The preparation of financial
statements that fully complies with both law
and international standards will give rise to
what is called White Ocean (virtue) business
that is capable of growing stronger and
thriving sustainably.
The DBD has joined forces with 5
organizations – consisting of the Federation
of Accounting Professions under the Royal
Patronage of His Majesty the King, The Office
of SME Promotion (OSMEP), Chulalongkorn
University’s Faculty of Commerce and
Accountancy, Crystal Soft PLC, and Internet
Thailand PLC – to develop accounting
innovation, or accounting software specifically
designed for SME; this software is generally
called “e-Accounting for SME”. With an

ultimate objective of driving forward the SME
sector comprising over 3 million ventures
countrywide, the DBD has signed MOU with
these 5 institutions to encourage SME to
transform their traditional business process
to the one driven by accounting innovation
which will bring forth the optimum efficiency
and effectiveness to business operation.

นอกจากนี้ กรมยังได้หารือร่วมกับผูพ้ ฒ
ั นา
Software บัญชี กลุ่ม Tech Start-Up เพื่อเพิ่ม
ทางเลือก Software ให้กับผู้ประกอบการ SME
ให้ มี ค วามหลากหลาย และเหมาะสมกั บ
ลักษณะรวมถึงรูปแบบในการประกอบธุรกิจ
ของ SME แต่ละราย โดยกรมจะเป็นตัวกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ Software เหล่านี้ให้แก่
ธุรกิจ SME ได้เลือกน�ำไปใช้ในอนาคต

This software for SME, or e-Accounting
for SME, is capable of supporting the
operation of SME from beginning to end
which includes collecting retail transactions
(Point of Sale: POS) information, creating
accounting records, maintaining supporting
documents used in making accounting
entries, preparing and submitting financial
statements to the DBD via DBD e-filing
system. This software will facilitate SME’s
key tasks such as building business
database, processing and analyzing data to
better support business decision-making.
This software is available for free download
at the DBD website (www.dbd.go.th) or
the other website of Crystal Soft PLC
(www.crystalsoftwaregroup.com).
Furthermore, the DBD is currently
discussing with the Tech Start-Up Group of
the accounting software developers to
develop more accounting software solutions
featuring different customized functions that
best fit specific natures of each SME
business while the DBD will take on the role
of communicating and promoting these
to-be-launched software programs to
SME users.
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Software บั ญ ชี ส� ำ หรั บ SME หรื อ
e-Accounting for SME นี้ สามารถรองรับ
การประกอบธุรกิจของ SME ได้ตั้งแต่ต้นน�้ำ
ถึงปลายน�้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูล
การขาย และการจ่ายเงิน (Point of Sale : POS)
การจัดท�ำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบ
การลงบัญชี รวมไปถึงการจัดท�ำงบการเงิน
และการน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ผ่ า นระบบการรั บ
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ซึ่ ง จะอ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่ธุรกิจ SME ในการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ประมวลผล และการใช้ ข ้ อ มู ล
ทางการเงิ น ในการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ได้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น และผู ้ ที่ ส นใจสามารถ Download
Software บัญชีส�ำหรับ SME นี้ ได้ที่เว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ
เว็บไซต์บริษัท คริสตอลซอฟท์ จ�ำกัด (มหาชน)
www.crystalsoftwaregroup.com โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
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สร้างความเข้มแข็งธุรกิจภูมิภาคและชุมชน :
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
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Strengthening Regional and Community Businesses :
Local Economy Moved Forward
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เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก (Local
Economy) มีเป้าหมายเพือ่ สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ และศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ ให้ ส ามารถก้ า วพ้ น กั บ ดั ก รายได้
ปานกลาง ลดความเหลื่อมล�้ำสร้างรายได้และ
ความเจริ ญ แก่ ทุ ก ภาคส่ ว น ครอบคลุ ม ทั้ ง
ประเทศโดยใช้ “กลไกประชารัฐ” ให้ภาคเอกชน
และภาคประชาชนมีสว่ นร่วมด�ำเนินการร่วมกับ

It is commonly known that the
government has made the development of
local economy central to its economic policy
with the ultimate goals of economic growth,
heightened national competitiveness,
overcoming the middle-income trap,
narrower gap of inequality, higher income
and wealth enjoyed by all sectors. To achieve
all these goals, the government has been

ในอดีตที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายย่อย
ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ขาดที่ พึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาแนะน� ำ และเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและสร้าง
โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ท�ำให้ไม่สามารถ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ยื น หยั ด อยู ่ ใ นโลกธุ ร กิ จ ได้ โดย
เฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชน หรือ
คนตัวเล็ก ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญเป็นพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่จะท�ำให้
ชุ ม ชนพึ่ ง พาตนเองและเกิ ด การช่ ว ยเหลื อ
เกื้อกูลกัน พร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สร้ า งการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จึงเดินหน้าท�ำงานเชิงรุกในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายย่อย SME, Micro SME,
OTOP รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่กระจาย
อยู ่ ทั่ ว ประเทศ กว่ า 27,000 ราย ให้ เ กิ ด
ความเข้มแข็งจากภายใน เน้นการสร้างรายได้
ตามความต้องการของตลาด (Demand Driven)
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ดึงเอกลักษณ์ โดยใช้
เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ปลงเป็ น รายได้ เ พื่ อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และมีการเชือ่ มโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระดับชุมชน เช่น “เส้นทางสายไหม”
ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในชุมชน รวม
ทั้ ง สร้ า งโอกาสทางการตลาดรู ป แบบใหม่

The Ministry of Commerce by the
Department of Business Development (DBD)
thus continues to proactively work on
supporting and strengthening the capabilities
of SME, Micro SME, OTOP producers, and
over 27,000 community enterprises across
the country (Strength from Within). This is
done through demand-driven income
generation, continual development of new
prototype products featuring alluring, local
authenticity, wisdom, lifestyle, culture and
creativity that have potential for
commercialization, and the development of
community-level, inter-connected travel
routes e.g. “Silk Road” that are likely to
appeal to tourists; a group of customers who
are poised to easily spend money while on
the journey. The DBD is also championing
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ภาครัฐ เพือ่ ระดมพลังความคิด ร่วมกันส่งเสริม
พั ฒ นาและด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ ต อบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

employing what is called “Pracharath
Mechanism” – this is a system that the
civic, public and private sectors are all
working closely together to yield the results
that truly meet the needs of business
operators.
In the past many small businesses
more often than not faced hurdles doing
business as neither support nor worthwhile
business advice is available for them, not to
mention a network of business alliances that
could lend a helping hand or guide them
through the process of creating new market
opportunities. So, there is a slim chance that
these small-sized businesses without any
backup, especially the local/community
ventures which are essentially the foundation
of sufficiency economy, could survive in a
world of business – the sufficiency economy
philosophy in practice will bring about the
communities’ self-reliance and symbiotic
relationship as well as robust economy at
community-level and national economic
growth.
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ควบคู่กัน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาธุรกิจชุมชนสูโ่ ลกออนไลน์ การรับค�ำสัง่ ซือ้
จ� ำ นวนน้ อ ย (Small Order) ด้ ว ยดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ม (Digital Platform) เป็นการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้
สามารถแข่งขันได้
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นอกจากนีย้ งั สร้างการรวมกลุม่ พันธมิตร
ทางธุรกิจขึ้นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้
“เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club” โดยส่งเสริม
และเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุ ม ชนและผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายย่ อ ยที่ อ ยู ่ ใ น
ท้องถิน่ เดียวกันได้รวมตัวกัน เพือ่ สร้างเครือข่าย
และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ศั ก ยภาพของแต่ ล ะพื้ น ที่ เป็ น ศู น ย์ ร วม
ของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
รูปแบบพี่ช่วยน้อง โดยเครือข่ายธุรกิจ MOC
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local, small businesses to reinvent new
market opportunities with the help of
technology and innovation so that they could
start establishing a foothold in the online
market. Using a digital platform to accept
even small orders is a way to create added
value and take community products to new
heights in terms of competitiveness.
Through the formation of business
alliances in all 77 provinces across the
country known as “MOC Biz Club” networks,
business operators making community
products and small businesses based in the
same locality are encouraged to get together,
build business ties and help each other to
strengthen its own economy that best suits

the community’s potential. MOC Biz Club is
also a center where the member enterprises
are to assist one another with the feeling of
kinship, ready to provide coaching and
mentoring to small- and micro-businesses
so that they are able to improve their
business acumen. In addition to being a
center offering assistance to its members,
MOC Biz Club has taken on other tasks of
engineering new market opportunities and
fostering networking of business alliances on
all levels i.e. provincial, regional and national,
both at home and abroad by regularly
organizing activities, trade shows/fairs and
business matching forums e.g. “MOC Biz
Club Expo 2018”. The Club’s support given
to its members contributes to a sustainable
growth of SME sector and THB 4,300 million
in economic value. With the help of MOC
Biz Club, several brands of community
products have made their way to Pracharath
Blue Flag shops – this will not only help
expand distribution channels for SME
products but also give low-income earners
more choices of local products with good
quality and reasonable price. Activities of
MOC Biz Club do not only result in more
jobs, opportunities and income but help
strengthen locally-grown businesses – a key
driving force of Local Economy – and direct
the national economy toward wealth, stability
and sustainability also.
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Biz Club ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาแก่
ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยในท้ อ งถิ่ น หรื อ คน
ตัวเล็กในแต่ละพื้นที่ ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาด
และเชื่ อ มโยงพั น ธมิ ต รทางการค้ า ในระดั บ
จังหวัด ระดับภาค และประเทศ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมแสดงการจ�ำหน่ายสินค้า
และการเจรจาธุรกิจมากมาย เช่น งาน “MOC
Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยง
การค้ า ของดี ทั่ ว ไทย” ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
รายย่อยสามารถพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจให้
เติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ น คง และช่ ว ยสร้ า งมู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจรวมกว่า 4,300 ล้านบาท รวมทั้ง
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยมีทางเลือก
ในการซื้อสินค้าจากท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและ
ราคาไม่ แ พง และยั ง ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการ
รายย่ อ ยมี โ อกาสในการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ได้
เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยสร้างงาน สร้างโอกาส
สร้างรายได้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่ธุรกิจในท้องถิ่น ที่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญใน
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น (Local
Economy) และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยืนอย่างแท้จริง
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e-Commerce
Big Bang
วิถีออนไลน์ :
มิติใหม่ SME ไทย
อนาคตการค้าสดใส
ในยุคดิจิทัล

e-Commerce Big Bang for Online Way of Life :

New Version of Thai SME toward Bright and Shiny Future of Digitalization
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ในวั น ที่ พ ฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ สื่ อ ของ
ผู ้ บ ริ โ ภคถู ก ก� ำ หนดด้ ว ยการสื่ อ สารในโลก
ออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
แค่ ป ลายนิ้ ว สั ม ผั ส ทุ ก คนก็ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยากรู ้ อ ยากเห็ น ได้ อ ย่ า ง
ไร้พรมแดน ไม่เ พียงแค่การเปิ ด รั บข่ า วสาร
เท่านั้น อีกพฤติกรรมที่น่าจับตามองซึ่งเป็น
โอกาสทองของสินค้าและบริการในยุคนี้ คือ
วิธกี ารได้มาซึง่ การบริโภคสินค้า เมือ่ เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ได้เข้ามาอยูใ่ นทุกกระบวนการ การซือ้ ขาย
ตั้งแต่การค้นหา สั่งซื้อ ช�ำระเงิน จนกระทั่ง
การติดตามสถานะการจัดส่งจนถึงมือผู้บริโภค
การปรับตัวสู่การค้าในยุค Thailand 4.0 จึงเป็น
เรื่องท้าทายที่ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
ของไทยต้องผลักดันตนเองเพื่อสร้างโอกาส
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นก�ำลังหลักส�ำคัญจากภาครัฐทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อ
การพั ฒ นา SME ไทยสู ่ โ ลกออนไลน์ ให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารค้ า ของโลก
สมัยใหม่ จึงได้จัดท�ำกิจกรรม e-Commerce

We are living in the age where people’s
behavior is very much dictated by online
communications through electronic gadgets
and technology at fingertips. Nowadays
people could easily get access to whatever
information or news of their interest even
from the farthest corner of the globe – a
geographical distance or territory border is
no longer a concern. In addition to borderless
exposure to information, the other aspect of
people’s habits in the digital age that
represent a golden opportunity for all sorts
of businesses is the way they consume
goods and services. When technology has
been increasingly integrated into the whole
process of shopping, from searching and
ordering goods to making payments and
tracking shipment status, the ability to adapt
to the changing world in Thailand 4.0 era
has become a challenge for small-scale,
independent businesses that essentially form
the basis of local economy – it is the
challenge that they need to overcome in

นอกจากการสร้าง Platform ทีเ่ ปรียบเสมือน
เป็นทีอ่ ยูใ่ ห้กบั สินค้า “ของดี” จากทัว่ ประเทศแล้ว
สิ่งส�ำคัญอีกส่วนคือการพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการให้สอดรับกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ทางการค้า ซึง่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามามีบทบาท
อย่างเข้มข้น โดยองค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการ
ที่ ผู ้ ป ระกอบการจะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา
ประการแรกคือ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ประการทีส่ องคือ การสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือ ด้วยการรับรองการมีตวั ตนของ
ผูป้ ระกอบการ e-Commerce (DBD Registered)
และเครื่ อ งหมายรั บ รองความน่ า เชื่ อ ถื อ ใน
การประกอบธุรกิจ e-Commerce (DBD Verified)
ประการที่สามคือ การผลักดันผู้ประกอบการ
เข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ คือเว็บไซต์ของดี

order to snatch the so-called golden
opportunity and get themselves ahead of
their competitors.
As a state agency playing a key role
in championing those small businesses that
are metaphorically the backbone of local
economy, the Department of Business
Development (DBD) has rolled out scores of
programs to seamlessly dovetail Thai SME
into the changing landscape of global trade
where online media is dominant. For
example, the e-Commerce Big Bang project
and the debut of website “kongdeetourthai.
com” – an online marketplace, or platform,
where locally-produced “standouts” could
start to make their presence online and
customers are able to nab faraway, highquality items without the need to make a
long-haul trip to-and-from the source of
production but only pinning the website.
The indispensable thing to do other
than creating a platform to house “standouts”
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Big Bang และการเปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ “ของดี
ทัว่ ไทย.com” เพือ่ ผลักดันให้สนิ ค้าในกลุม่ SME
ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็น “ของดี” ในระดับท้องถิน่ ได้สร้าง
ตัวตนบนพื้นที่ออนไลน์ เพียงแค่การปักหมุด
ลงบน Mapping ในเว็บไซต์ ผู้บริโภคก็สามารถ
เข้าถึงสินค้าคุณภาพโดยไม่ต้องเดินทางไกล
ไปถึงแหล่งผลิต

75

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั่ ว ไทย.com พร้ อ มทั้ ง ความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ให้บริการทางการเงิน
เพือ่ สร้างความสะดวกสบายและความไว้วางใจ
ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส่วนประการ
สุดท้ายคือ การสนับสนุนโอกาสทางการตลาด
ให้ ผู ้ ป ระกอบการได้ แ สดงตั ว ตนบนช่ อ ง
ทางการตลาดที่หลากหลายทั้งแบบออฟไลน์
และออนไลน์ เพราะไม่ เ พี ย งแค่ เ ว็ บ ไซต์
เท่านั้นที่เป็นช่องทางสนับสนุนผู้ประกอบการ
SME แต่การสร้างโอกาสทางการตลาด โดย
คัดเลือกร้านค้าจากผู้ประกอบการในเว็บไซต์
ไปท�ำความรู้จักกับผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
ในท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ สร้ า งรายได้ แ ละ
กระตุ้นการซื้อขาย ก็เป็นอีกภารกิจที่กรมให้
ความส� ำ คั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น จึ ง ได้ มี
การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้
ร้านค้าของผู้ประกอบการและสามารถซื้อซ�้ำ
ภายหลังได้ทางออนไลน์
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นได้น�ำ
ความรุ ่ ง เรื อ งมาสู ่ ผู ้ ป ระกอบการหลายท่ า น
ที่ปรับตัวได้ในยุคดิจิทัล แต่ทว่าใครที่ยังยึดติด
อยู่กับวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิม และมั่นใจว่า
อาศั ย เพี ย งหน้ า ร้ า น มุ ่ ง เน้ น ขยายสาขา
บนช่องทางออฟไลน์อย่างเดียวนัน้ เพียงพอแล้ว
ก็สามารถถูกเทคโนโลยีเหล่านีก้ ลืนกิน ลดคุณค่า
ตราสินค้าและมูลค่าในธุรกิจของท่านได้เช่นกัน
ฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ “วิถีออนไลน์”
จะน�ำพาความส�ำเร็จมาสู่ธุรกิจของท่านไม่ได้
แต่หากเหตุผลของท่านคือการขาดองค์ความรู้

from across the country is to prepare and
strengthen the potentials of Thai business
operators in line with the current, digitaldominated business environment. Generally,
there are 4 areas in which these businesses
need to improve:- first, knowledge and
competency in technology; second, trust
and confidence building – this is done
through e-Commerce authentication (DBD
registered) and e-Commerce verification
(DBD Verified); third, a guided foray into
online marketplace – this includes the
creation of website “kongdeetourthai.com”
and the cooperation from logistics and
financial service providers in order for
consumers to have confidence and
convenience in making purchase decisions;
and fourth, market opportunity support to
make it possible for small businesses to
make their presence in both offline and online
markets. The DBD did not only build a
website to boost growth of SME sector but
has also made the selection of shops already
joining the DBD’s website to forge a relation
with consumers far and wide in different
communities to ramp up sales and revenues.
Since the importance of this job is second
to none that have been in charge by DBD,
last year the DBD organized a series of trade
fairs to get consumers know more about
SME shops with online presence that they
could visit later to make repeat purchases
through online channel.
The advent of technology has already
brought wealth to a mass of businesses that
did not hesitate to adapt to irreversible
changes of digital world. Any business that
continues to hold fast to traditional way of
selling, rely only on its shopfront, and look
to expand business through opening more
bricks-and-mortars is more than likely to see
their brand and business value go down the
hill and finally give way to the pressure

inherent to the digitalization. There is no
reason why “Online Way of Life” would deny
you a success in business. However, if what
keeps you from embracing the digital
technology is a dearth of adequate knowledge
in technology or how to use online media,
just open your mind to learn new things and
make it happen. The Department of Business
Development is pleased to welcome you and
be your coach to help your brands scale to
new heights and be unrivalled on the
international stage.
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ทางเทคโนโลยี หรือการใช้สอื่ ออนไลน์ทมี่ ากพอ
ขอแค่ ใ จที่ เ ปิ ด รั บ การเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ แ ละ
พร้อมลงมือปฏิบตั จิ ริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ก็พร้อมให้การต้อนรับ และ
เป็ น เทรนเนอร์ ส นั บ สนุ น ยกระดั บ ให้ ท ่ า น
ได้ มี โ อกาสเปิ ด ตลาดเท่ า เที ย มทุ ก สิ น ค้ า ใน
ระดับสากล
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SME ไทย “โตไว”

ด้วยการใช้หลักประกันทางธุรกิจ

Sharp Growth of Thai SME through Use of Business Collateral
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ประเทศไทยเริ่มใช้กฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) กว่า 2 ล้านราย ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สามารถ
น� ำ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์
ที่ ผู ้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น ใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นกรณี ที่ ผู ้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา มาเป็ น หลั ก ประกั น
การช�ำระหนีโ้ ดยไม่ตอ้ งส่งมอบการครอบครอง
ทรัพย์สิน
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พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ก� ำ หนดให้
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการรั บ
จดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
ออกหนั ง สื อ รั บ รอง และจั ด ให้ มี ข ้ อ มู ล
การจดทะเบียนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจ

Thailand started to apply the law on
Secured Transactions since July 2, 2016,
aiming to ease the constrains faced by
business operators, particularly SME sector
which numbers more than 2 million
businesses countrywide, in getting access
to funding. After this law became effective,
the borrowing business could use the
property with economic value, as permitted
by the Business Security Act B.E. 2558
(2015), as collateral to guarantee their
commitment to loan repayment without being
required to transfer the possession of the
collateral to the lender. Said property with
economic value includes the borrower’s
business, right of claim, movable property
used by the security provider in the
borrower’s business operation, immovable
property, where the security provider
operates directly in real estate, and intellectual
property.

The above Act sets forth that the
Department of Business Development (DBD)
is responsible for handling and processing
the applications for secured transactions
registration, issuing certifying documents,
and making the information about the
registration available for public inspection.
With the electronic system in place, the DBD
is able to receive the applications filed for
secured transactions registration 24 hours a
day, making the whole registration process,
from beginning to end, more convenient and
faster. This certainly helps expedite the
lender’s loan approval decision making for
the borrowing businesses.
Regarding the statistics for secured
transactions registration during the past 2
years from July 4, 2016 to September 14,
2018, the number of applications being
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ARTICLES

ค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ ซึง่ ได้ให้บริการ
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นค�ำขอ
จดทะเบี ย นได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง อ� ำ นวย
ความสะดวกและลดระยะเวลาในการได้ รั บ
สินเชือ่ ของผูป้ ระกอบการได้รวดเร็วขึน้ ส่งผลให้
กระบวนการ/ขั้ น ตอนการจดทะเบียนตั้ง แต่
ต้นน�้ำไปยังปลายน�ำ้ มีความสะดวก รวดเร็ว
ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่ม
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 14 กันยายน
2561 กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี ส ถิ ติ ค� ำ ขอ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จ�ำนวน
232,844 ค�ำขอ มูลค่า 5,003,871 ล้านบาท
โดยทรั พ ย์ สิ น ที่ น� ำ มาจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 3
ประเภทแรก ได้แก่
1) สิทธิเรียกร้อง (บัญชีเงินฝาก) มูลค่า
2,565,444 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
51.27
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2) สิทธิเรียกร้อง (ลูกหนีก้ ารค้า สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย) มูลค่า 1,157,769
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 23.14
3) สังหาริมทรัพย์ทใี่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
(เครือ่ งจักร รถยนต์ เรือ สังหาริมทรัพย์
อืน่ เครือ่ งบิน) มูลค่า 1,108,280 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.15
จากสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า SME
ได้ รั บ สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น ผ่ า นระบบ
จดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
มากขึน้ สามารถเสริมสภาพคล่องในกิจการหรือ
น�ำเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจได้
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อย่ า งไรก็ ต าม นอกจากเจตนารมณ์
ของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีเพื่อช่วย
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายขึ้นแล้ว กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ที่ น� ำ มาใช้ นั้ น ยั ง สะท้ อ นถึ ง การพิ จ ารณา
ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ข อ ง เ จ ้ า ห นี้ แ ล ะ
ลู ก หนี้ ข องไทยอี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากกฎหมาย

processed by the DBD is 232,844, equivalent
to THB 5,003,871, and the top 3 categories
of the property being registered as collateral
that carry highest value consist of:
1) Right of claim (bank accounts)
worth THB 2,565,444 or 51.27%.
2) Right of claim (account receivables,
contracts, sales contracts) worth
1,157,769 or 23.14%.
3) Movable property used by the
security provider in business
operation (machinery, automobiles,
vessels, airplanes, and others)
worth THB 1,108,280 or 22.15%.
The above statistics reveal that SME
businesses could secure more loans through
the secured transactions registration of
collateral contracts, helping strengthen their
liquidity position or expand business.

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่
ระหว่ า งการออกกฎกระทรวงก� ำ หนดให้
ทรัพย์สนิ อืน่ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
โดยก� ำ หนดให้ ไ ม้ ยื น ต้ น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใช้
เป็นหลักประกันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดิน
กรรมสิ ท ธิ์ เ พื่ อ การออมและการสร้ า งมู ล ค่ า
ของเศรษฐกิจและส่งเสริมการปลูกป่า คาดว่าจะ
ประกาศใช้เร็วๆ นี้ ซึง่ จะท�ำให้ผทู้ สี่ นใจน�ำต้นไม้
มาเป็นหลักประกันและผูป้ ระกอบการรายย่อย
ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

In addition to its purpose of making
sources of fund more accessible to business
operators, the law on Secured Transactions
reflects the statutory intention to protect the
rights of both lender and borrower. This law
also helps improve Thailand’s Ease of Doing
Business ranking conducted by the World
Bank from the 46th place in 2017 to 26th in
2018 whereas Thailand’s ranking on Getting
Credit has moved up from the 82nd in 2017
to 42nd in 2018. This is a testament to the
fact that the secured transactions registration
system established under the Business
Security Act B.E. 2558 (2015) makes funding
more accessible to SME as the law allows
them to use various types of their business
property as collateral in securing loans from
financial institutions. It also contributes to
Thailand’s ranking improvement in Ease of
Doing Business.
A draft Ministerial Regulation prescribing
additional category of property, i.e. perennial
trees that can be accepted as business
collateral is currently underway. This draft
was initiated in an effort to encourage people
to plant perennial trees with economic value
on their premises for purposes of savings,
creating economic value and promoting
forestation. This will be a newly available
option for any individual or SME having
perennial trees, as defined by law, in their
possession to have more access to funding.
The draft is expected to be in full force soon.
Annual Report 2018
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ดังกล่าวมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ของธนาคารโลกดีขึ้นจากล�ำดับที่ 46 ปี 2017
เป็นล�ำดับที่ 26 ปี 2018 โดยอันดับตัวชี้วัด
ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ปี 2018
ไทยได้รับอันดับที่ 42 ดีขึ้นจากปี 2017 ซึ่งได้
รั บ อั น ดั บ ที่ 82 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
สนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น
เนื่ อ งจากสามารถใช้ ห ลั ก ประกั น ในการขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้หลายประเภท
อีกทั้ง มีส่วนช่วยสนับสนุนให้อันดับความยาก
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing
Business) ของไทยดีขึ้นในภาพรวม
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งบแสดงฐานะการเง�น
Financial Statement

งบแสดงฐานะการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: บาท)

2561

2560

184,952,763.99

176,566,338.72

ลูกหนี้ระยะสั้น

298,251.60

101,600.00

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

234,693.31

222,265.66

4,281,292.90

4,346,066.86

189,767,001.80

181,236,271.24

1,889,380.00

1,894,380.00

ที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

249,965,188.21

264,911,320.15

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

110,667,580.61

137,428,389.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

362,522,148.82

404,234,089.58

552,289,150.62

585,470,360.82

เจ้าหนี้ระยะสั้น

1,846,058.45

12,051,485.78

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

5,308,440.22

6,503,893.89

เงินรับฝากระยะสั้น

12,355,572.70

11,891,620.21

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,241,067.96

1,936,638.24

รวมหนี้สินหมุนเวียน

21,751,139.33

32,383,638.12

817,749.63

610,143.35

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

3,000,000.00

3,000,000.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,889,380.00

1,894,380.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

5,707,129.63

5,504,523.35

27,458,268.96

37,888,161.47

524,830,881.66

547,582,199.35

95,309,016.76

95,309,016.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

429,521,864.90

452,273,182.59

รวมสินทรัพย์สุทธิ

524,830,881.66

547,582,199.35

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
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รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ-ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ-ส่วนทุน
ทุน

Financial Statement

The Department of Business Development As of 30th September 2018
Unit: Baht)

2018

2017

184,952,763.99

176,566,338.72

Short-term receivables

298,251.60

101,600.00

Short-term receivables (Amount to be transferred) and subsidy

234,693.31

222,265.66

4,281,292.90

4,346,066.86

189,767,001.80

181,236,271.24

1,889,380.00

1,894,380.00

Property, plants and equipment (Net)

249,965,188.21

264,911,320.15

Intangible assets (Net)

110,667,580.61

137,428,389.43

Total Non-Current Assets

362,522,148.82

404,234,089.58

552,289,150.62

585,470,360.82

Short-term accounts payable

1,846,058.45

12,051,485.78

Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

5,308,440.22

6,503,893.89

12,355,572.70

11,891,620.21

Other current liabilities

2,241,067.96

1,936,638.24

Total Current Liabilities

21,751,139.33

32,383,638.12

817,749.63

610,143.35

Long-term advance from the Treasury

3,000,000.00

3,000,000.00

Other non-current assets

1,889,380.00

1,894,380.00

Total Non-Current Assets

5,707,129.63

5,504,523.35

27,458,268.96

37,888,161.47

524,830,881.66

547,582,199.35

95,309,016.76

95,309,016.76

Revenues over accumulated expenses

429,521,864.90

452,273,182.59

Total Net Assets

524,830,881.66

547,582,199.35

Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents

Inventories
Total Current Assets

Non-Current Assets
Long-term receivables

Total Assets
Liabilities
Current Liabilities

Short-term deposit payable

Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

Total Liabilities
Net Assets-Equity
Net Assets-Equity
Capital
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Non-Current Liabilities
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: บาท)

2561

2560

รายได้จากงบประมาณ

858,306,560.86

747,293,550.26

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

151,940,800.00

144,265,122.00

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

426,326.72

194,561,479.86

รายได้อื่น

557,955.90

44,571.90

1,011,231,643.48

1,086,164,724.02

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

240,806,375.73

245,125,810.98

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

134,545,721.48

131,107,551.71

ค่าตอบแทน

113,457,390.00

113,185,363.00

ค่าใช้สอย

405,572,711.62

407,768,195.37

ค่าวัสดุ

12,705,059.99

8,065,230.33

ค่าสาธารณูปโภค

16,541,173.79

17,193,931.06

110,354,364.56

89,424,037.53

126.00

168.00

38.00

29,633,274.76

1,033,982,961.17

1,041,503,562.74

(22,751,317.69)

44,661,161.28

รายได้

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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Financial Statement Indicating Work Operation
The Department of Business Development As of 30th September 2018

Unit: Baht)

2018

2017

Budget revenues

858,306,560.86

747,293,550.26

Revenues from supplies of goods and services

151,940,800.00

144,265,122.00

Revenues from grants and donations

426,326.72

194,561,479.86

Other Revenues

557,955.90

44,571.90

1,011,231,643.48

1,086,164,724.02

Personnel expenses

240,806,375.73

245,125,810.98

Gratuities and pensions

134,545,721.48

131,107,551.71

Remuneration

113,457,390.00

113,185,363.00

Overheads

405,572,711.62

407,768,195.37

Office supplies

12,705,059.99

8,065,230.33

Utilities expenses

16,541,173.79

17,193,931.06

110,354,364.56

89,424,037.53

126.00

168.00

38.00

29,633,274.76

1,033,982,961.17

1,041,503,562.74

(22,751,317.69)

44,661,161.28

Revenues

Total Revenues

Depreciation and amortisation
Other investment subsidies

Other expenses

Total Expenses
Revenues higher (lower) than net expenses
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Expenses
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ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Work Operations in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997),
Financial Year 2018
The Official Information Act, B.E. 2540
(1997) is legislation specially enacted for
recognising the citizens’ right to access to
information related to the operations of State
affairs and allowing members of the public
to express opinions on, and participate in,
the administration of State affairs and
scrutinise the exercise of State powers, with
a view to ensuring transparency, accountability
and greater efficiency of public administration.
In financial year 2018, the Department
of Business Development has undertaken
activities in compliance with the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997), as follows.
พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินการของรัฐ
โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
และมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบ
การใช้ อ� ำ นาจของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อันจะท�ำให้การด�ำเนินการของรับมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
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1. น�ำข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่
- โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก ร
		 ในการด�ำเนินงาน

1. Publication of Official Information in
the Government Gazette. The Department
of Business Development has published
official information in the Government Gazette
as required by Section 7 of the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997), namely:
- the Department’s operating
		 structures and management;
- a summary of the Department’s
		 important powers and duties;
- the Department’s contact
		 address to request information
		 or seek advice on contacting
		 government departments;
- the Department’s laws, by-laws,
		 rules, regulations, notifications
		 and orders of the Department
		 of Business Development; and
- other information determined
		 by the Official Information
		 Commission.
2. Making Available Official Information
for Public Inspection. The Department has

สรุ ป อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ส� ำ คั ญ และ
วิธีการด�ำเนินงาน
สถานทีต่ ดิ ต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าว
หรื อค�ำ แนะน�ำในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ ต่างๆ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อมูลข่าวสารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด

2. จั ด ให้ มี ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้แก่
- ผลการพิจารณาหรือค� ำวินิจฉัย
		 ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
- นโยบายหรือการตีความทีไ่ ม่เข้าข่าย
		 ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- แผนงาน โครงการและงบประมาณ
		 รายจ่ายประจ�ำปี
- คูม่ อื หรือค�ำสัง่ เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ าน
		 ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึง
		 สิทธิหน้าที่ของเอกชน
- ข้อมูลทีไ่ ด้มกี ารอ้างอิงในราชกิจจา
		 นุเบกษา แต่มิได้น�ำรายละเอียด
		 ลงในราชกิจจานุเบกษา เนือ่ งจาก
		 ได้มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตาม
		 จ�ำนวนพอสมควรแล้ว
- สั ญ ญาสั ม ปทานหรื อ ร่ ว มทุ น
		 กั บ เอกชนในการจั ด ท� ำ บริ ก าร
		 สาธารณะ (ปั จ จุ บั น กรมยั ง ไม่ มี
		 ข้อมูลในลักษณะนี้)
- ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ห รื อ ม ติ
		 คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
		 กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
- ข้อมูลข่าวสารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
		 ข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด
		 เช่น ประกาศประกวดราคาและ
		 สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการ
		 ลงนามแล้ว
- สรุ ป ผลการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ
		 จัดจ้างเป็นรายเดือน
- สรุปข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการจัดซือ้
		 จัดจ้าง

made available, for public inspection, official
information as required by Section 9 of the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997),
namely:
- results of considerations or
		 decisions having direct effects
		 on private individuals;
- policies or interpretations not
		 required to be published in the
		 Government Gazette;
- work plans, projects and annual
		 expenditure budget;
- operating manuals or instructions
		 relating to work procedures of
		 State officials which affect the
		 rights and duties of private
		 individuals;
- information not published in the
		 Government Gazette but already
		 sufficiently disseminated and
		 referred to in the Government
		 Gazette;
- concession contracts or joint
		 venture agreements with private
		 individuals for the provision of
		 public services (notably, to date,
		 the Department possess no
		 such information);
- resolutions of the Cabinet
		 or of such Boards, Tribunals,
		 Commissions or Committees
		 established by law or by a
resolution of the Cabinet;
- any other information as
		 determined by the Official
		 Information Commission such
		 as invitations for bids and
tenders signed by the Head of
		 the Government agency; and
- results of procurement
		 proceedings of each month.
- a summary of procurement		 related complaints
All such information has been wellarranged with indexes to facilitate public
understanding and ease of access. The
public may access the information at
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โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มกี ารจัดท�ำ
ดรรชนีไว้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถ
ค้นคว้าได้เอง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารได้ที่
• ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของกรมพัฒนา
		 ธุรกิจการค้า ชั้น 4
		 โทรศัพท์ 0 2547 4458
		 (ในวันและเวลาราชการ)
• เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
		 www.dbd.go.th ในหั ว ข้ อ
		 “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
มีผใู้ ช้บริการ 866,351 ราย ผ่านช่องทางต่างๆ
ดังนี้

• the Department of Business
		 D e v e l o p m e n t ’ s O ffi c i a l
		 Information Centre, situated on
		 the 4th Floor of the Department’s
		 building, Tel. 0 2547 4458
		 (during working days and office
		 hours); and
• the Department of Business
		 Development’s website (www.
		 dbd.go.th) under the menu
		 “Information Centre”.
3. Statistics of Public Use of the
Department of Business Development’s
Official Information Services. During the
Financial Year 2018 (October 2017 September 2018), the Department of
Business Development’s Official Information
Services were accessed by 866,351 users,
through the following channels:

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ�ำเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

Information Services by the Department of Business Development
from October 2017 to September 2018

ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช่องทางการให้บริการ
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รวม

ขอรับข้อมูลด้วยตนเอง (446,259+74,130) / Walk-in requests (446,259+74,130) 520,389
โทรศัพท์ / Requests via telephone
339,836
โทรสาร / Requests via fax
0
E-mail / Requests via e-mail
5,563
อื่นๆ เช่น / Other channels, including:
- กระดานข่าว, จุดติดต่อสอบถาม / bulletin board, information center
65
- หนังสือหารือ / written requests for advice
39
- มติของคณะกรรมการฯ / Committee’s resolutions
277
- ทางเว็บไซต์ (บต. ม.11) / website (BorTor. Mor.11)
24
- เอกสารประกอบการเข้าพบหารือ / Written materials used in discussions
146
- ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมฯ / PR Meeting news

12

หมายเหตุ 1. ผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ “ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมฯ” ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จ�ำนวน 18,761 ครัง้
		
2. ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของกรม อยูท่ ี่ ชัน้ 4 บริเวณด้านหน้ากองฝ่ายการเงิน
Remarks: 1. Number of views on DBD’s website under “Information Center” menu between October 2017 - September 2018:
			 18,761 views
		
2. DBD’s Information Center is on the 4th floor in front of Finance Division

สถานที่ติดต่อ

Contacting Addresses

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2528 7600 Call Center 1570 www.dbd.go.th

The Department of Business Development

563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000
Tel: 0 2528 7600 Call Center 1570 Website: www.dbd.go.th

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Thanalongkorn Tower, 14th Floor Boromarajonani 		
Road, Khwaeng Bangbamru, Khet Bangplad,
Bangkok 10700
โทรศัพท์ / Tel: 0 2446 8160-1, 67, 69
โทรสาร / Fax: 0 2446 8191  

สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน)
Business Development Office Region 2 (Phaholyothin)

อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
78/13 Rama VI (Padiphat Intersection)
Khet Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ / Tel: 0 2618 3340-41, 45
โทรสาร / Fax: 0 2618 3343-4

สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (รัชดาภิเษก)
Business Development Office Region 3 (Ratchadaphisek)

อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
Preecha Complex Building (C 2), 3rd Floor
Ratchadaphisek Road, Khet Huai Khwang,
Bangkok 10310
โทรศัพท์ / Tel: 0 2276 7253, 55, 56,59, 66
โทรสาร / Fax: 0 2276 7263

สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (สุรวงศ์)
Business Development Office Region 4 (Surawong)

อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Amigo Tower, Si Phraya Road, Mahapruek,
Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ / Tel:์ 0 2234 2951-3
โทรสาร / Fax: 0 2266 5852-3

สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5
(อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)
Business Development Office Region 5
(Thanya Park Shopping Center Building)

อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เลขที่ 735/1-8 อาคาร A
ชั้น 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Thanya Park Building, 735/1-8 Building A, 2nd Floor,
Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang,
Bangkok 10250
โทรศัพท์ / Tel: 0 2348 3803-5
โทรสาร / Fax: 0 2348 3806
		
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศูนย์ราชการฯ)
Business Development Office Region 6
(The Government Complex)

อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
RatthaPrasasanabhakiti building, 1st  Floor,
The Government Complex, Chaeng wattana Road,
Thung Song Hong District, Khet Lak-si,
Bangkok 10210
โทรศัพท์ / Tel: 0 2143 7921-2  
โทรสาร / Fax: 0 2143 7924

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
Central Business Registration

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Department of Business Development, 4th Floor,
Nonthaburi Road, Amphur Muang Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ / Tel: 0 2547 5155
โทรสาร / Fax: 0 2547 5153
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สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 (ปิ่นเกล้า)
Business Development Office Region 1 (Pin Klao)

91

คณะทำ�งาน

Annual Report Team
1.

นางภารดี อินทชาติ
Mrs. Paradee Intachat
		
		
2.

นายสราวุฒิ คุ้มพันธุ์
Mr. Sarawut Coompanthu

นางสาวอรุณศรี จิตรปราณี
Miss Arunsri Jitpranee
		
4. นางสาววาราดา กุญชร ณ อยุธยา
Miss Varada Khunchara Na Ayudthaya

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ /
ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst Specialist /
Director of Public Sector Development Group
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
Trade Officer, Professional Level
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
Dissemination Technical Officer

5.

นางเสาวภาคย์ อาภากร ณ อยุธยา
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
Mrs. Saowaphak Abhakorn Na Ayuthaya Trade Officer, Professional Level

6.

นางณัฐนภัทร ลิ้มส�ำราญ
Mrs. Natnapat Limsamran

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
Plan and Policy Analyst, Professional Level

7.

นางสาวทิพย์รัตน์ ศิริพรพันธ์
Miss Tipparat Siripornpan

นักวิชาการพาณิชย์
Trade Officer

Call Center 1570

รายงานประจำ�ปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. 0-2528-7600 สายดวน 1570
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand.
Tel. (66) 2528 7600 Hotline 1570
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