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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ 
ที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแนะนำการให้บริการเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและประทับใจประชาชน รวมทั้งเป็นประธานการประชุม 
ผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั ้น 12  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 โดยมีนายบรรยงค์  
ลิ ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหาร ให้การ
ต้อนรับ



การชุมนุมทางการเมือง
บริเวณถนนราชประสงค์ 
ซึ่งถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ
สำคัญของประเทศไทย 
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อธุรกิจและผู้ประกอบการ
ในย่านนี้เป็นอย่างมาก 

ต้นสายปลายทางธุรกิจ�

มาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมือง

จากการสำรวจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ในย่านธุรกิจดังกล่าวม ี
นิติบุคคลรวมท้ังส้ิน 27,620 ราย คิดเป็นเงินทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นในเขต
บางรัก 13,361 ราย ทุนจดทะเบียน 611,584 ล้านบาท เขตปทุมวัน 9,190 ราย ทุนจด
ทะเบียนกว่า 500,000 ล้านบาท และเขตสาธร 5,055 ราย ทุนจดทะเบียน 385,504 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่ประกอบกิจการขายส่งเพชรพลอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ
ประเภทโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป และขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล
นิติบุคคลทั่วประเทศ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 ออก
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2553 ให้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับธุรกิจที่มี
สถานประกอบการในเขตสาธร บางรัก และปทุมวัน ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมสิ้นสุด 
วันที่ 31 พ.ค. 2553 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2553  

 ต่อมา ผลกระทบดังกล่าวได้ขยายพื้นที ่ 
 ออกไปทุกท้องที่ในกรุงเทพมหานคร และ 
 ปริมณฑล ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
 ของผู้ประกอบธุรกิจ จึงให้ขยายระยะเวลา 
 ยื่นงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่มี 
 สถานที ่ตั ้งในกรุงเทพมหานคร จำนวน  
 263,903 ราย และปริมณฑล 3 จังหวัด  
 ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี  
 จำนวน 68,582 ราย ออกไปจนถึงวันที ่  
 30 มิ.ย. 5553 
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ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จัดทำงบการเงินเสร็จแล้ว สามารถยื่นส่งงบการเงินได้ที่ศูนย์บริการ
สนามบินน้ำ รัชดาภิเษก พระราม 6 ปิ่นเกล้า ศรีนครินทร์ และสุรวงศ์

นอกจากน้ี ในวันท่ี 24 พ.ค. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศัย) 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้ประชุมร่วมกับภาค
เอกชนซึ่งประกอบด้วย 35 สมาคมการค้า ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
เพื่อรับทราบผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือ และ 
นำผลสรุปเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 

อีกทั้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน “เชื่อมั่น
ประเทศไทย รวมพลังไทยสู่อนาคต” (Confidence in Thailand, Together We Stand For 
A Better Future) เพ่ือแสดงพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประเทศไทย
ก้าวพ้นปัญหาและกลับมาสามัคคี ที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553



กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงผลงาน รอบ 6 เดือน

นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกัน
แถลงผลงานรอบ 6 เดือน 
(พฤศจิกายน 2552 ถึง 
30 เมษายน 2553)
ตามพันธสัญญา 
(Commitments) ที่ได้ให้ไว้
ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
(นายอลงกรณ์  พลบุตร) 
ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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 เป้าหมายตามพันธสัญญา ผลการดำเนินการ

1. การปรับภาพลักษณ์ศูนย์บริการธุรกิจ

(Business Development Center) 
ให้มีรูปแบบทันสมัย มีเอกลักษณ์เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้
ประชาชนได้ประทับใจกับบรรยากาศ
ที่อบอุ่น มีมิตรไมตรี ได้รับความสะดวก
สบายและการบริการที่รวดเร็ว  

1.1 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง • เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ วันที่ 
 (สนามบินน้ำ)  13 มกราคม 2553

1.2 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า • เปิดให้บริการครบทุกสำนักงานแล้ว 
 (กทม.)  ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
 (1) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
  เขต 1 (ปิ่นเกล้า)
 (2) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
  เขต 2 (พระราม 6)
 (3) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
  เขต 3 (รัชดาภิเษก)
 (4) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
  เขต 4 (สุรวงศ์)
 (5) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
  เขต 5 (ศรีนครินทร์)

1.3 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด • ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้ว โดย
 30 จังหวัด  ขณะนี้ สามารถเปิดให้บริการได้แล้ว
 โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในเดือน  บางจังหวัด และคาดว่าจะสามารถ 
 ธันวาคม 2553 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา/   เปิดให้บริการได้ครบทุกจังหวัดภายใน 
 นครศรีธรรมราช/ลำพูน/จันทบุรี/ตาก/  เดือนกันยายน 2553
 ลพบุรี/พังงา/ขอนแก่น/ประจวบคีรีขันธ์/
 สมุทรสาคร/นครสวรรค์/กาฬสินธ์ุ/ตรัง/
 ปทุมธานี/เพชรบูรณ์/ระนอง/หนองคาย/
 ชลบุรี/สกลนคร/ร้อยเอ็ด/เพชรบุรี/
 นนทบุรี/เลย/ระยอง/เชียงใหม่/
 พระนครศรีอยุธยา/ภูเก็ต/สระบุรี/
 อุดรธานี/สมุทรปราการ

2. การเปล่ียนตราสัญลักษณ์ของกรมฯ • ได้เริ่มใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่เมื่อ 

(Rebranding) เพื่อสร้างอัตลักษณ์  มีนาคม 2553 และเปิดตัวเป็นทางการ
ของกรมให้เด่นชัด จดจำได้ง่าย และ  เมื่อ 1 พฤษภาคม 2553
เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ที่สะท้อนถึงยุคสมัย
แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต       
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3. การปรับปรุงการให้บริการประชาชน

3.1 การพัฒนาบุคลกร  • จัดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้าน  
 ทั้งด้านการเพิ่มพูนความรู้  บริการจำนวน 244 คน เข้ารับการ
 ด้านบุคลิกภาพ ความมีใจมุ่งบริการ  อบรมตามหลักสูตรฯ โดยสถาบัน
 (Service Mind) และ การทำงาน  ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 เป็นทีม (Team Work) เพ่ือให้สอดคล้อง • ผู้ผ่านการอบรมได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่  
 และรองรับ “การบริการสร้างสรรค์”  บริการตามสำนักงานต่างๆ แล้ว 
 (Creative Services) ภายใต้คำขวัญ  ตั้งแต่ 13 มกราคม 2553
 “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

3.2 การปรับรูปแบบการให้บริการ
 (1) จัดให้มีพนักงานต้อนรับ • บรรจุพนักงานใหม่ท่ีผ่านการอบรม  
  (Reception) ทำหน้าที่ให้คำ  ด้านบริการ และเริ่มปฏิบัติงานทุก  
  แนะนำและอำนวยความสะดวก   สำนักงานแล้ว ต้ังแต่ 13 มกราคม 2553 
 (2) จัดระเบียบ และเพิ่มความ • จัดให้มีระบบคิว โดยนำเครื่องระบบคิว  
  คล่องตัวในการให้บริการ  อัตโนมัติมาให้บริการ (Queuing   
    Management System)
 (3) จัดทำระบบประเมินผลความ • จัดให้มีระบบประเมินผลความพึงพอใจ  
  พึงพอใจ เพื่อประมวลความ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาติดตั้งไว้
  ต้องการและนำมาปรับปรุง  ทุกสำนักงาน
  งานบริการให้สามารถตอบสนอง
  ความต้องการของผู้ใช้บริการ
 (4) ปรับปรุงแบบพิมพ์และเอกสาร •  ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และออก
  ประกอบ เพื่อให้การกรอก  ประกาศใช้เป็นระยะๆ
  แบบพิมพ์และยื่นคำขอ
  เป็นไปโดยง่าย
 (5) ปรับขั้นตอนการจดทะเบียน  •  ได้ปรับลดขั้นตอนและเงื่อนไขที่ไม่  
   และการบริการ ให้สะดวก  จำเป็นแล้ว
  รวดเร็วยิ่งขึ้น
 (6) จัดช่องทางบริการพิเศษ (Fast  • ดำเนินการแล้วต้ังแต่ 13 มกราคม 2553   
  Track) สำหรับคำขอที่ไม่ยุ่งยาก  ในทุกสำนักงานทั่วกรุงเทพมหานคร
  ซับซ้อนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 (7) จัดมุมกาแฟ (Coffee Coner) • ดำเนินการแล้วทุกสำนักงานทั่ว  
  ไวับริการประชาชนระหว่างรอคิว   กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 
  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย  ตั้งแต่ 13 มกราคม 2553

 เป้าหมายตามพันธสัญญา ผลการดำเนินการ
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4. การบริการหนังสือรับรองและ • เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ 13 มกราคม  
ข้อมูลทางทะเบียนด้วยบริการ  2553 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ด่วนพิเศษ (DBD Express Service)  นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ
โดยให้สามารถเลือกรับบริการได้ 3 ทาง คือ 
-  มารับด้วยตนเอง 
-  จัดส่งให้ทาง EMS ถึงมือภายในวันรุ่งข้ึน 
-  การส่งโดยวิธี Delivery ถึงมือภายใน 
   3 ชั่วโมง

5. การตั้งศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ • เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ 13 มกราคม  
เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ไกล่เกลี่ยและ  2553
ระงับข้อพิพาทด้านการจดทะเบียน

6. การเชื่อมโยงข้อมูลการเร่ิมต้นธุรกิจ 

3 หน่วยงาน (e-Starting Business) 
ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม
โดยกำหนดโครงการเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1  บริการ ณ จุดเดียวกัน 
(Single point) โดยให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จ
ทั้งการขอจดทะเบียนนิติบุคคล การขอ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และการขอ
เลขทะเบียนนายจ้าง

ระยะที่ 2 การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน 
(Single form) เอกสารประกอบชุดเดียวกัน 
(Single Document) เพ่ือลดเวลาการกรอก
แบบฟอร์ม และจัดเตรียมเอกสารประกอบ
หลายชุด 

ระยะที่ 3 การใช้เลขทะเบียนเดียวกัน
(Single Number) เพื่อจัดระบบ
เลขทะเบียนของทั้ง 3 หน่วยงาน 
ให้เป็นเลขชุดเดียวกัน

 • ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
  ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 3 หน่วยงาน  
  พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการและคณะ 
  ทำงานฯ เพ่ือดำเนินการโครงการ
 • คณะกรรมการและคณะทำงาน ได้ประชุม 
  ปรึกษาและกำหนดวิธีการบริหาร  
  จัดการ การเชื่อมโยงระบบข้อมูล และ 
  วิธีการให้บริการแล้ว โดยมีความ
  คืบหน้าตามลำดับ
 • ระยะที่ 1 คาดว่าจะสามารถให้บริการ  
  ได้ภายใน เดือน กรกฎาคม 2553 นี้
 • ระยะที่ 2 คาดว่าจะสามารถให้บริการ 
  ได้ภายในเดือนธันวาคม 2553
 • ระยะท่ี 3 คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ 
  ภายในปี 2554

ต้นสายปลายทางธุรกิจ6



	 	 	 	 	
	 เป้าหมายตามพันธสัญญา ผลการดำเนินการ

7. การเพิ่มช่องทางให้บริการ • กรมฯ ได้ทำหนังสือ (19 มีค. 2553) 
หนังสือรับรองผ่านธนาคารพาณิชย์   ขอให้คณะกรรมการธุรกรรมทาง 
(e-Certificate)   อิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตให้กรมพัฒนา 
โดยให้สามารถออกหนังสือรับรองผ่าน  ธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ 
ทางธนาคารพาณิชย์ได้ทั่วประเทศ  รับรองส่ิงพิมพ์ออก ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

8. การถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียน • กรมฯ ได้จัดทำคู่มือการจดทะเบียน 
พาณิชย์ให้หน่วยงานปกครองส่วน  พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งให้ 
ท้องถิ่น 7,776 แห่ง  ดังนี้  เทศบาลและ อบต. ใช้เป็นแนวทาง
- เทศบาลนคร 23  แห่ง  ในการปฏิบัติงาน
- เทศบาลเมือง 140  แห่ง  • กรมฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ 
- เทศบาลตำบล 1,456  แห่ง  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
- อบต. 6,175  แห่ง  ส่วนท้องถิ่น (สกถ.) กำลังเตรียม 
    จัดการฝึกอบรมระหว่างเดือน   
    มิถุนายน ถึง กันยายน 2553 เพื่อ 
    เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  
    และอบต. ก่อนรับโอนภารกิจ
   • คาดว่าจะสามารถถ่ายโอนภารกิจให้ 
    เทศบาลและอบต. ได้ครบ 7,776 แห่ง  
    ในเดือนธันวาคม 2553

9. การจดทะเบียนนิติบุคคลข้ามเขต  • กรมฯ ได้เสนอขอแก้ไขกฎหมายแล้ว  
จังหวัด   และ ครม. ได้มีมติอนุมัติในหลักการ  
เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนบริษัท ที่มีสำนักงาน  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ขณะนี้ 
แห่งใหญ่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่าง 
สามารถย่ืนขอจดทะเบียนนอกเขตจังหวัด  กฎหมาย ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่ีต้ังสำนักงานของตนได้ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

10. บริการรับงบการเงิน ผ่านช่องทาง • อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-filing)  แนวคิดของโครงการ ผ่านทาง  เพื่อให้
บริการรับงบการเงินสามารถ  www.dbd.go.th เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ดำเนินการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อศึกษา 
    ความเป็นไปได้ก่อนดำเนินโครงการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า �
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พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-Op)

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ ์
แห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนา 
รูปแบบธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-Op)

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะมีการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทย ตั้งแต่การพัฒนาผู้บริหาร 
คณะกรรมการสหกรณ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ระบบ 
โลจิสติกส์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ท่ีจะนำไปสู่การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม และสร้างตราสินค้า 
(Branding) ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและตลาดได้อย่างยั่งยืน สามารถก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางบริหาร
จัดการธุรกิจของชุมชนไทยได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีสหกรณ์ไทย จำนวน 6,868 แห่ง 
มีสมาชิกมากถึง 10.32 ล้านคน มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 4 แสนล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
มากกว่าร้อยละ 57.36 ซึ่งมาจากสหกรณ์ภาคเกษตร

เมื ่อสหกรณ์ไทยมีความแข็งแรงก็จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจให้แก่ชุมชน 
และสร้างเครือข่ายได้ทั่วประเทศ สามารถดำเนินงานเชิงรุกและพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับตลาดอย่างยั่งยืน ได้รับการยกระดับมาตรฐานการครองชีพการลดรายจ่าย และได้รับ
มูลค่าเพิ่มจากการผลิตของตนเองอย่างเป็นธรรม



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีปฐมนิเทศแก่ผู้ประกอบธุรกิจของคนไทย
ที ่ผ ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรแฟรนไชส์พื ้นฐาน 
Franchise B2B Program เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ณ ห้อง Peridot 3 โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจของคนไทยที่มี
ศักยภาพให้สามารถนำแนวทางของระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และพัฒนา
ธุรกิจของตนเองให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมของธุรกิจให้เข้าสู่ระบบ 
แฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับผู้รับการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าว

เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพร้อมแก่ธุรกิจของคนไทยที่มีศักยภาพ
ให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ภายใต้ช่ือกลุ่ม Franchise B2B Thailand ไปแล้ว 11 รุ่น รวมเกือบ 
350 กิจการหรือ 700 ราย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ แฟรนไชส ์
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจของคนไทย ที่ประสงค์จะพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ หรือเป็น 
Franchise Academy สำหรับผู้ประกอบธุรกิจของคนไทย นั่นเอง

สำหรับในปี 2553 นี ้  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร ่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล) ทำการทดสอบและคัดเลือกสัมภาษณ์
ผู้ประกอบธุรกิจของคนไทยกว่า 60 กิจการ เพ่ือคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรแฟรนไชส์
พื้นฐาน เป็นรุ่นที่ 12 มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 27 กิจการ โดยจะเข้ารับการอบรม                
เชิงปฏิบัติการ Workshop ทุกวันอังคาร และพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง 
เดือนมิถุนายน 2553 รวม 90 ช่ัวโมง พร้อมท้ังรับคำปรึกษาเพ่ิมเติมจากผู้เช่ียวชาญในระบบ 
แฟรนไชส์ เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดระยะเวลาของการพัฒนา

สร้างความพร้อมของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า �



E-Learning & ดาวเทียม สื่อสองทาง สร้างนักธุรกิจ
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นักธุรกิจรุ่นใหม่ ทำไมต้อง E-Learning & ดาวเทียม

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ประกอบการ ต้องการที่จะพัฒนาทั้งตนเอง และธุรกิจ ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน การจะดำเนินกิจการให้อยู่รอดได้ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขัน
ทางการตลาดท่ีรุนแรง สลับซับซ้อน การกีดกันทางการค้า สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ท้ังในและต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการแทบจะทุกข้ันตอนของการดำเนินธุรกิจ จะมองให้เป็นปัญหา หรือโอกาส ตัวผู้ประกอบ
การเองคือผู้ท่ีจะกำหนดทิศทางการประกอบธุรกิจของตน ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ 

ภารกิจหลักอย่างหน่ึงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
ซึ่งให้ความสำคัญทั้งผู้ประกอบการรายเดิม ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้สนใจท่ัวไป ให้มี
ความพร้อมเพื่อตั้งรับกับผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากเหตุที่กล่าวในข้างต้น กรมฯ เห็นว่า 
การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องมีความรวดเร็ว คล่องตัว ประหยัด เท่าทันทั้งสถานการณ์ 
เทคโนโลยี และต้องได้ประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการเพื ่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการในทุกระดับ และเลือกใช้ช่องทางในการพัฒนา ที่ทันสมัย คือ ผ่านช่องทาง
ดาวเทียม และ E-Learning

เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการได้ ตามใจผู้ประกอบการ มีความสามารถทางไหน สนใจ
เรื่องใด แนวทางตรงกับสายธุรกิจท่านหรือไม่ สะดวกเพียงใด กรมฯ ได้บริหารจัดการไว้
เพื่อผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว

22 กลยุทธ์ เพื่อความเท่าทันสถานการณ์ ผ่านดาวเทียม

การอบรมผ่านดาวเทียมเป็นวิธีการท่ีค่อนข้างใหม่ เป็นการนำเสนอความรู ้ โดยวิทยากร
ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความเช่ียวชาญ ครอบคลุมเน้ือหาความหลากหลายในทุกด้าน 

ในปี 2553 กรมฯ ได้เตรียมหลักสูตร เพ่ือผู้ประกอบการและผู้สนใจท่ัวไป โดยเร่ิมดำเนินการ
ในวันที่ 29 เมษายน - 16 กันยายน 2553 (ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ เว้น สัปดาห์) รวม  
6 เดือน จำนวน 22 หลักสูตร รายละอียดที่น่าสนใจ มีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ��

1. ทิศทางเศรษฐกิจโลก ทิศทางเศรษฐกิจไทย
2. เทคนิคการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
 (High Performance Organization)
3. เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารเวลา
 อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลยุทธ์บริหารการเปลี่ยนแปลง
5. ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญต่อการเจริญขององค์กร
6.  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต
7. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในองค์กร
8.  การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
9. HR Innovation
10. เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
11. Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12. เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
13. การบริหารทุนมนุษย์สู่ความสำเร็จ
14. การพัฒนาองค์กรด้วย KM และ LO 
 (Knowledge Management and Learning Organization)
15. กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
16. เทคนิคและเครื่องมือใหม่ในการสื่อสารทางการตลาด
17. Brand Management
18. การบริหารจัดการลอจิสติกส์สมัยใหม่
19. การสร้างหัวใจบริการ (Service Mind)
20. การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ
21. พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน (เสริมอัจฉริยะ) ด้วย 6Qs
22. การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน

การเรียนผ่านส่ือออนไลน์ เป็นการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ัวไป ท่ีมีข้อจำกัดด้านเวลา สถานท่ี และการเดินทาง โดยผู้สนใจ
สามารถเข้าเรียน ทบทวนบทเรียนและฝึกปฏิบัติ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเช่นกัน ในปี 2553 กรมฯ ได้จัดเตรียมโครงการ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริการ
แก่ผู้สนใจ เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป และมีหลักสูตรทั้งหมด 12 หลักสูตร ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นด้านพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
2. การตลาดด้านพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3.  การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4.  กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์   
5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ 
6.  การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ 
7.  ก้าวสู่มืออาชีพระดับก้าวหน้า 
8. เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก
9. สารสนเทศทางการบัญชี
 9.1 สารสนเทศทางการบัญชี 1
 9.2 สารสนเทศทางการบัญชี 2
10. ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
11. งบการเงินสำหรับผู้บริหาร
12. Business Writing

หากท่านสนใจ ท่ีจะพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาประเทศชาติ ร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถ
ติดต่อขอข้อมูล และสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.dbd.go.th  
โทร. 02-547-5964,
 02-547-5156
แฟ็ก: 02-547-5963

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักในหน้าท่ี 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เพราะ
เศรษฐกิจของประเทศ จะสามารถขับเคล่ือน
ไปได้ ก็ต้องอาศัยผู้ประกอบการทุกระดับ
ผู้ประกอบการมีผลการดำเนินกิจการดี 
ระบบเศรษฐกิจก็จะดี ทุกๆคนก็จะได้รับ 
ผลดีตามไปด้วย กรมฯ หวังว่า ช่องทาง 
การพัฒนาผู้ประกอบการทั้งสองนี้ จะก่อ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการของไทย และ
ประเทศชาติในที่สุด



คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำกับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งมีการควบคุมธุรกิจบางประเภท
เพื่อปกป้องการประกอบธุรกิจของคนไทย และส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางด้านการค้า
จากการลงทุนของต่างประเทศ โดยกำหนดประเภทธุรกิจที่ต้องการควบคุมไว้ ตามบัญชี
ท้ายของพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 

บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจเกี ่ยวกับอาชีพพื้นฐานและความเป็นอยู่ของคนไทย เช่น 
การทำนา ทำไร่ ทำสวน โดยธุรกิจในบัญชีนี้ห้ามคนต่างด้าวประกอบการ

บัญชีสอง เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือม ี
ผลกระทบต่อศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เช่น การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ฺ การทำเหมือง 
โดยคนต่างชาติจะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมจะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคน 
ต่างชาติ เช่น การค้าปลีก การทำกิจการโรงแรม โดยคนต่างชาติจะประกอบธุรกิจได้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการเห็นชอบของ 
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ คนต่างด้าวได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
บัญชีสาม โดยมีกลไกและกระบวนการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาอนุญาต เพื่อให้การลงทุน
ของคนต่างชาตินั้นเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม และเกิดผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบการคนไทยนัอยที่สุด โดยมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณา

ต้นสายปลายทางธุรกิจ��



คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

มีองค์ประกอบ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคราชการและเอกชน โดยมีอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุต ิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งไม่เกิน 5 คน โดย
มีวาระดำรงตำแหน่งได้คราวละสองปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ ซึ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2551 
ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ประกอบด้วย
 • นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช (ผู้ชำนาญด้านเศรษฐศาสตร์)
 • นางภัทรียา  เบญจพลชัย (ผู้ชำนาญด้านการค้าและการลงทุน)
 • นางจารุวรรณ  วนาสิน (ผู้ชำนาญด้านการค้าระหว่างประเทศ)
 • นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี (ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
 • นายอภิวุฒิ  ทองคำ (ผู้ชำนาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกเหนือจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ยังมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ในการ
ให้คำปรึกษา เสนอแนะ หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการเสนอให้
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ อย่างน้อยปีละครั้งด้วย

เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
ที่เป็นผลดีต่อประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรฐกิจและสังคม การจ้างงาน การพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบการคนไทย ซึ่งธุรกิจที่มีการพิจารณาอนุญาตแล้ว ได้แก่

• ธุรกิจบริการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐและเอกชน ในโครงการที่เกี่ยวกับระบบขนส่ง   
 อุตสาหกรรมพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งโครงการที่ดำเนินการ 
 เพื่อรองรับการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อการ 
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

• ธุรกิจบริการที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่  
 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพลังงาน  และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

• ธุรกิจท่ีเป็นผลดีต่อการจ้างงานและธุรกิจ SMEs ในประเทศ รวมท้ังเป็นผลดีต่อผู้บริโภค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ��



การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ (มีนาคม 2543 - พฤษภาคม 2553)
แยกตามประเทศที่ลงทุน

เงินลงทุนที่คนต่างด้าวนำเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(พฤศจิกายน 2545 - พฤษภาคม 2553)

หมายเหตุ :
1. กฎกระทรวงกำหนดทุนข้ันต่ำและระยะเวลาในการนำส่งทุนข้ันต่ำ ได้เร่ิมใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2545 ทำให้
 คนต่างด้าว ต้องนำเงินลงทุน (เงินทุนขั้นต่ำ) เข้ามาใช้เริ่มต้นในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546
2. ในปี 2551 มีการนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมาก เนื่องจากมีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
 ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

ต้นสายปลายทางธุรกิจ��



ข้อมูลการจดทะเบียน และการให้บริการข้อมูลธุรกิจ

1. ภาพรวมของนิติบุคคลทั่วประเทศ (ปี 2455 - พฤษภาคม 2553)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ��



2. การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่

 2.1 เปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2553 กับปี 2552

 ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด (จำนวนราย)

ไตรมาส 1/53 ไตรมาส 1/52

ต้นสายปลายทางธุรกิจ�6



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ��

 2.2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ปี 2553

3. ภาพรวมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
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ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้บริการออกหนังสือรับรอง คัดสำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล และงบการเงิน 
ด้วยระบบ e-Service โดยสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซน์ของกรมฯ http://www.dbd.go.th เพื่อเลือกรายการและชำระเงินผ่านทาง
ธนาคารที่กำหนด และสามารถเลือกช่องทางในการรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
 (1) เดินทางมารับด้วยตนเอง
 (2) ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงภายใน 3 ชั่วโมง
 (3) ส่งทางพนักงานส่งเอกสาร (Delivery) ถึงภายใน 3 ชั่โมง
ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

นับต้ังแต่ 10 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะขยายการให้บริการระบบ e-Service ไปสู่ส่วนภูมิภาคใน 22 จังหวัด
นำร่อง ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
และเลือกช่องทางการรับเอกสารได้ 2 ช่องทางได้แก่
 (1)  เดินทางมารับด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
 (2) ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง

ขยายการให้บริการระบบ e-Service สู่ส่วนภูมิภาค



นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดี พร้อมคณะผู้บริหารประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
แก่หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ ภาคใต้ 14 จังหวัด ในการสัมมนา
หลักสูตร “การเสริมสร้างเทคนิคการให้บริการและการทำงานเป็นทีม” เพื่อเสริมสร้าง 
ให้เจ้าหน้าที่มี Service Mind และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และสอดคล้องกับนโยบาย Creative Services “ยิ้มแย้ม 
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ณ โรงแรมภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่  
3 เมษายน 2553

ในโอกาสเดียวกันนั้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา
เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ควรรู้” เพื่อให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู ้เกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขั ้นตอนการ 
จดทะเบียนฯ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดภูเก็ต 
โดยมีนายวีระชัย ตันติวัฒนาวัลลภ หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
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มอบนโยบาย และตรวจเย่ียมสำนักงานภูมิภาค



นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการ
โรงเรียนนายทะเบียน” หลักสูตรเบ้ืองต้น 
เพื่อสร้างความพร้อมให้ข้าราชการ ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนได้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจดทะเบียน
ธุรกิจและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั ้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553

นายอิทธิพล ช้างหลำ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ
โรงเรียนนายทะเบียน หลักสูตรเข้มข้น 
รุ ่นที ่ 1 เมือวันที ่ 9 มิถุนายน 2553 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
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โครงการโรงเรียนนายทะเบียน
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ภาพข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์สดรายการ 

“คุยนอกทำเนียบ” 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสด เรื่องพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทย
สร้างสรรค์ (Creative Co-Op) ในรายการ “คุยนอกทำเนียบ” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
(NBT) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

สัมภาษณ์สดรายการ 

“คัดข่าวเด่น”

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสด เรื่องการจดทะเบียนและการ 
ส่งงบการเงิน ในรายการ “คัดข่าวเด่น” ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เมื่อวัน
ที่ 22 เมษายน 2553

ครบรอบ 18 ปี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พร้อมคณะผู้บริหารมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 18 ปี กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื ่อวันที ่  
3 พฤษภาคม 2553

ครบรอบ 68 ปี กรมการค้าต่างประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมถ่ายภาพเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี กรมการค้าต่างประเทศ 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2553
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กรมการค้าภายใน ครบรอบ 68 ปี

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พร้อมคณะผู ้บริหารมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบ
รอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร”

นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น
ประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจบริการผู้สูงอายุสร้างมูลค่า
เพิ่มได้อย่างไร” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสของ
ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รูปแบบธุรกิจ และการเพ่ิมความหลากหลาย
ในงานบริการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันสถาปนาเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ

ครบรอบ 68 ปี

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี 
เน ื ่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ครบรอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2553

วันสถาปนาองค์การคลังสินค้า 

ครบรอบ 55 ปี

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันสถาปนาองค์การคลังสินค้า ครบรอบ 55 ปี เมื ่อวันที ่  
20 เมษายน 2553



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ��

เปิดตัวสัญญลักษณ์ใหม่ของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (DBD LOGO)

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เป็นประธานเปิดตัวสัญญลักษณ์ใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (DBD LOGO) ในงานสัมมนา “โครงการเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับส่ือสาร
มวลชน ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่  
1 พฤษภาคม 2553

พาณิชย์เยียวยาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าเรือกรุงเทพฯ 
เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 และท่าเรือแหลมฉบัง เม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2553 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและรับทราบ
ความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์การค้า ในช่วง
สถานการณ์ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิวส์)

รมช. กระทรวงพาณิชย์ 

เดินทางสร้างความสัมพันธ์โลจิสติกส์ 

และเปิดงานแสดงสินค้าไทย 

หวังขยายการค้าสู่จีน 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นำคณะผู ้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู ้ประกอบการ 
โลจิสติกส์ ภายใต้การส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เดินทางเยือนประเทศจีนเพื ่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย  
และสร้างความสัมพันธ์ด้านโลจิสติกส์ ณ นครเซี ่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3- 7 มิถุนายน 2553 
รวมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายสินค้าไทย
ร่วมกับ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ภายใต้ชื่องาน “ไท่ไหลอู” 
(ตลาดไทย) โดยมีสินค้าที่นำมาจัดจำหน่าย ณ โลตัส ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิไทย ผลไม้สด น้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูป ขนม 
คบเค้ียว และอาหารสำเร็จรูปอ่ืน เพ่ือขยายส่วนแบ่งการตลาด
กลุ่มผู้บริโภคระดับสูง ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการ
ของไทยในตลาดจีน
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บริการสร้างสรรค์ : รับงบการเงิน

นโยบายบริการสร้างสรรค์ (CREATIVE SERVICES) ของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)  
ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการ
ติดต่องานเป็นหลัก กรมจึงเพิ่มพื้นที่ให้บริการรับงบการเงินใน
กรุงเทพฯ อีก 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ
สาขาปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ และศรีนครินทร์ 
โดยให้บริการตั้งแต่ 20 เมษายน 2553 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้
กรมได้กำหนดให้ลดจำนวนชุดของงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือ
เพียงชุดเดียวทั่วประเทศ และจะพัฒนาการนำส่งงบการเงินด้วย
ระบบ e-filling ต่อไปในอนาคต

วันกิติยากร

นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อม
คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เน่ืองใน
วันที่ระลึกวันกิติยากร ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี เมื่อวันที่  
8 มิถุนายน 2553

จัดสัมมนา “มาตรฐานสถาบันผู้จัดอบรม

วิชาชีพบัญชี”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “มาตรฐานสถาบัน 
ผู้จัดอบรมวิชาชีพบัญชี” เพื่อเผยแพร่ และชี้แจง “แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีสำหรับสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชี” เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์

งานมหกรรมรวมพลังเพื่อวันใหม่ 

“Pattaya : Shop on the Beach”

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมใน
พิธีเปิดงาน มหกรรมรวมพลังเพื่อวันใหม่ “Pattaya : Shop 
on the Beach” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณชาย
หาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
สินค้าให้กับผู ้ประกอบการที ่ได้ผลกระทบจากการชุมนุม
ทางการเมือง และฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ



สายด่วน 1570

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ��

รวดเร็ว ทันใจ ไปได้ทุกท่ี

ส่งหนังสือรับรอง

และเอกสาร (Delivery)

(ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

ส่งถึงมือภายใน � ชั่วโมง


