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Creative Co-Op
บทบาท 5 หน่วยงาน
เพื่อสานต่อนโยบาย

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
 หลักมีภารกิจสนับสนุน พัฒนาบุคลากร และ 
 สมาชิกของสหกรณ์ให้มีทักษะในการบริหาร 
 จัดการและการตลาด พัฒนารูปแบบธุรกิจ  
 (Business Model) การสร้างโอกาสทาง 
 การตลาด พัฒนาระบบการกระจายสินค้า  
 และสนับสนุนให้ธ ุรกิจสหกรณ์เข้าร ่วม 
 กิจกรรม ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น

2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 สนับสนุนผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์ให้รู้ 
 ถึงโอกาส และผลกระทบจากการเปิดเสร ี
 ทางการค้า อำนวยความสะดวกให้แก่ 
 สหกรณ์ในการศึกษาข้อมูลกลุ่มประเทศ 
 อาเซียน โดยสนับสนุนข้อมูลการค้าและ 
 ข้อมูลการเปิดเสรีทางการค้าให้แก่สหกรณ์

3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการ 
 พัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ 
 ผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์ การจดทะเบียน 
 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื ่อคุ ้มครองสิทธิ  
 และผลประโยชน์อ ันเกิดจากทรัพย์ส ิน 
 ทางปัญญา

4.  กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ สนับสนุนการ 
 ดำเนินงานพัฒนาผู ้บริหารและสมาชิก 
 สหกรณ์ ให้มีทักษะในการบริหารจัดการ  
 และการตลาด ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
 การดำเนินงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-Op)

5. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
 สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา  
 และศึกษาดูงานของผู้บริหาร และสมาชิก 
 สหกรณ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 และการเชื ่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ การ 
 พ ัฒนาตราสินค ้าและให้ข ้อเสนอแนะ  
 ข ้อคิดเห็นการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจ 
 สหกรณ์

ปี 2553 มีแนวทางการดำเนินงานเป็น 
3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การจัดสัมมนากระตุ้นแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์    

ระยะที่ 2 การพัฒนา/ส่งเสริมสหกรณ์ โดย
การคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์ที่มีศักยภาพ เพื่อฝึก
อบรมเชิงลึกจากทีมท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาต่อยอด 
เช่น การตลาด บรรจุภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ 
การบริหารจัดการภายใน และการฝึกให้เขียน 
Business Model  

ระยะท่ี 3 การพัฒนาเชิงลึกก้าวสู่สหกรณ์ต้นแบบ 
จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถาน
ประกอบการในลักษณะ on the job Training 
เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
และปรับปรุงแผนพัฒนาธุรกิจ (Business 
plan) นำไปสู่สหกรณ์ต้นแบบ (Co-Op pilot) 
ให้มีประสิทธิภาพต่อกระบวนการบริหาร
จัดการท่ัวไป การจัดการคลังสินค้า การจัดการ
ตลาด รวมท้ังในส่วนของกระบวนการสนับสนุน 

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก  
ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญก็คือสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญส่วนหนึ่ง
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ จึงเห็นควรท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถรองรับการปรับตัว
ของเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยมอบหมายให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไทยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

ที่เกี่ยวข้อง และนำผลที่ได้ไปจัดทำคู่มือการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื ่อขยายผลต่อไปใน
อนาคต จะเน้นการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สร้างสรรค์ 
ต้นแบบใน 4 ภาค และสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนา โดยการคัดเลือกธุรกิจสหกรณ์ไทย ก้าวสู่
การประกวดรางว ัลส ุดยอดของสหกรณ์
สร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา นำไป
เป็นต้นแบบของการพัฒนาสหกรณ์สร้างสรรค์ 
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จากจุดกำเนิดจนถึงปัจจุบัน ถือว่าสหกรณ์ไทย 
ได้ก่อประโยชน์มากมายต่อคนในทุกระดับ 
และครอบคลุมทั ่วประเทศเป็นหน่วยธุรกิจ 
ในภาคการค้าและบริการที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทมากกว่า 10 
ล้านคน ด้วยเหตุแห่งความสำคัญนี้ สหกรณ์
ควรจะยกระดับและเพิ่มบทบาทความสำคัญ 
ต่อระบบเศรษฐกิจไทยให้มากขึ้น โครงการ 
“ พ ัฒนาธ ุ รก ิ จสหกรณ ์ ไทยสร ้ างสรรค ์ 
(Creative Co-Op) ” จะเป็นอีกหนึ่งกำลัง ที่
จะช่วยพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ 
จากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการอยู่แล้ว 
ให้มีความเข้มแข็ง และดูแลประชาชนคนไทย
ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทย
(ต่อยอด)

โครงการ “พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ 
(Creative Co-Op)” เป็นการพัฒนาสหกรณ์
ไทยให้มีศักยภาพ และเท่าทันต่อสถานการณ์
การค้า จากทรัพยากรที่มีอยู่ของสหกรณ์ไทย 
ทั้งบุคลากร สมาชิก เครือข่ายที่เชื่อมโยงทั่ว
ประเทศ ถือว่าสหกรณ์ไทย มีฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาท่ีดี โครงการฯ น้ี จึงเน้นท่ีจะต่อยอด
การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง สามารถ
ตอบสนองสมาชิก สังคม และแข่งขันได้ใน
ระดับสากล โดยวาง 4 เป้าหมายของการต่อยอด 
ดังนี้

1. ต่อยอดธุรกิจและพาณิชยกรรม (Business  
 Mind) กำหนดแนวทางเป็น 8 กิจกรรมหลัก  
 เช่น การสร้างแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการ 
 สมัยใหม่, การพัฒนาระบบการประกัน 
 คุณภาพสินค้า, สหกรณ์สีเขียว (Green  
 Revolution Co-Op Business) เพื่อการ 
 จำหน่ายในตลาดสากล, เพ่ิมตลาดพาณิชย์  
 อิเล็กทรอนิกส์ (Co-Op E-Commerce),  
 สร ้างระบบ Franchise, ปรับร ้านเป็น  
 Modern Trade และการบริหารคลังสินค้า 
 ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ต่อยอดการตลาดสร้างสรรค์ (Creative  
 Marketing) กำหนดแนวทางเป็น 8 กิจกรรม  
 เช่น การเพ่ิมมูลค่าโดยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์,  
 พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์, จัดต้ังหน่วยพัฒนา  
 Branding, เพ่ิมช่องทาง และแสวงหาตลาด 
 ใหม่ๆ และส่งเสริมตลาดนวัตกรรมสมุนไพร 

3. ต่อยอดกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์สร้างสรรค์  
 (Creative Co-Op Network) กำหนด 
 แนวทางเป็น 6 กิจกรรมหลัก เช่น เพิ ่ม 
 ศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ สร้าง 
 เครือข่ายพัฒนาระบบการกระจายสินค้า จัดต้ัง 
 หน่วยงานดูแลเร่ือง Packaging / Branding  
 และการประกวดสหกรณ์สร้างสรรค์   

4. บูรณาการองค์ความรู ้และนวัตกรรมสู ่
 สหกรณ์สร้างสรรค์ เป็นการสัมมนาเชิง 
 ปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ Road Map และจัดต้ัง 
 กลุ่มงานหรือศูนย์กลางเพื่อบูรณาการองค์ 
 ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงประสานผล 
 การวิจัยและถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ  
 แก่สหกรณ์
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กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
จัดสัมมนา “พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ 
(Creative Co-Op) สู่การแข่งขันในระบบสากล” 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2553 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและ
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กับความฝันของคนไทย และนายอลงกรณ์ 
พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในฐานะประธานบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ระดับชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
เร่ืองสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-Op) 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทกว่า 500 แห่ง 
ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากจำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 
6,860 สหกรณ์ โดยมีนายราเชนทร์ พจนสุนทร 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบรรยงค์  
ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นางศรีร ัตน์ ร ัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศ นางปัจฉิมา ธนสันติ 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายอนันต์  
ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการ
ดำเนินการสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เข้าร่วม
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“....ผมมีความมั่นใจในระบบสหกรณ์ว่า 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังขับเคล่ือน
เศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะมีสมาชิกประมาณ 1 
ใน 6 ของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ
กว่า 10 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนร้อยละ 10 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ฉะนั้น
หากเราคำนึงถึงเครือข่าย กลไกองค์กรต่าง ๆ 
ที ่มีอยู ่ ถือว่าเป็นกลุ ่มพลังสำคัญอย่างยิ ่ง 
ท่ีสามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภาพรวม....

“ ....การทำงาน ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ ่งรวม
สหกรณ์ 7 ประเภท มีอยู่ 6,860 แห่ง มีสมาชิก
รวมกันกว่า 10 ล้านคน เพื่อช่วยการผลักดัน
และพัฒนาธุรก ิจสหกรณ์ไทยให้เข ้มแข็ง 
มีทักษะในการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจสร้างโอกาสทางตลาด และเพิ่มขีดความ
สามารถเข้าสู ่ระบบการแข่งขันสู ่ในระบบ
สากลได้ สร้างความเจริญและสร้างรายได้ 
ให้แก่สมาชิก พ้นจากความยากจนและนำพา
ประเทศไปส ู ่การเป ็นประเทศพ ัฒนาใน
อนาคต.... ขบวนการสหกรณ์ประเทศไทย 
จะต้องล้ำหน้าประเทศอื่น 1 ก้าวเสมอ เราตั้ง
ความหวังว่า สหกรณ์ของประเทศไทยจะต้อง
เป็นผู้นำของเอเชียหรือของโลก ดูเหมือนว่ามัน
เป็นการตั้งเป้าที่ยาก แต่มันจะง่ายมากเมื่อ

ตัดสินใจที่จะลงมือทำงานจริง ทำงานอย่างมี
กลยุทธ์ มียุทธศาสตร์ โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์
มาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของสหกรณ์ ซึ่งหากทำสำเร็จจะ
ทำให้สหกรณ์เป็นกลจักรสำคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของไทย....”นายอลงกรณ์  พลบุตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ที่สำคัญถ้าวันนี้ เราสามารถที่จะนำเอาเร่ือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นธงหรือเป็นทิศทางนำ 
สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และธุรกิจ
สหกรณ์ทุกประเภทคิดว่าจะเกิดพลังร่วมข้ึนมา 
กลไกท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนตามนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลน้ันมีความพร้อม 
ย ินด ีที ่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน 
ของสหกรณ์ ในวันนี ้เป็นนิมิตหมายที ่ดีที ่มี
การบูรณาการการทำงานของหลาย ๆ กรม 
หลายๆ กระทรวง มีความมุ่งม่ันในการขับเคล่ือน
เศรฐกิจสร้างสรรค์ และงานสหกรณ์ทุกประเภท 
ซ ึ ่งจะสามารถเป็นพลังในการขับเคลื ่อน
นโยบายนี้ต่อไป....”นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี
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พัฒนาบริการสร้างสรรค์ 

ลดขั้นตอน ให้บริการรวดเร็ว 

นับต้ังแต่เดือนมกราคม 2553 กรมฯ ได้มีการปรับปรุงระยะเวลาและข้ันตอนการให้บริการทุกด้าน 
โดยเฉพาะปรับลดขั้นตอน ระยะเวลางานที่มีลักษณะเดียวกันให้มีระยะเวลาบริการมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งผลให้เกิดการยุบรวมกระบวนงาน กล่าวคือ จากเดิมที่มี 44 กระบวนงาน ยุบเหลือ 
33 กระบวนงาน และสามารถปรับลดเวลาการให้บริการลง 25 กระบวนงาน เหลือระยะเวลา 
ตั้งแต่ 1.30 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย) อาทิเช่น 

• การจองชื่อนิติบุคคล จาก 1 วัน เหลือ 20 นาที

• การจดทะเบียนนิติบุคคล จาก 7 ชั่วโมง เหลือ 1.30 ชั่วโมง 

• การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จาก 14 วัน เหลือ 75 นาที   

• การจดทะเบียนหอการค้า / สมาคมการค้า ปรับลดจาก 2 - 9 วัน เหลือ 3 ชั่วโมง   

• การขออนุญาตเก็บรักษา การส่งมอบบัญชีฯ การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจาก 4 - 6 วัน
 เหลือ 20 - 50 นาที  

• การรับแจ้งบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ปรับลดจาก 10 วัน เหลือ 80 นาที

ความสำเร็จในการเพิ ่มประสิทธิภาพในการให้บริการครั ้งนี ้ เป็นการขานรับ

นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเป้าหมายให้ในปี 2010 ประเทศไทยจะเป็นอันดับที่ 9 

ของโลกท่ีเร่ิมต้นธุรกิจง่ายท่ีสุด จากเดิมอันดับท่ี 12 นับว่าเป็นก้าวใหม่ของการเร่ิมต้น

ธุรกิจในประเทศไทยที่สามารถอำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างแท้จริง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือเป็นหน่วยงาน
บริการสำคัญของประเทศไทย ท่ีการบริการของ 
กรมฯ มีความสำคัญต่อธุรกิจไทยอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้น
ธุรกิจ การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ การกำกับ
ดูแลธุรกิจ ตลอดจนการเลิกธุรกิจ ด้วยความ
มุ่งมั่นในการบรรลุวิสัยทัศน์ ให้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีความเป็นเลิศในการให้บริการ 
และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ 
ภายใต้การนำองค์กรของอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) 
จึงได้ถือเป็นนโยบายให้บุคลากรกรมฯ ยึดมั่น
ในค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
เพื่อเป็นการพลิกโฉมการให้บริการของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าในทุกด้าน โดยมีเป้าหมาย 
“ขั้นตอนน้อย ระยะเวลาสั้น และต้นทุนต่ำ” 
ซ่ึงในปี 2552 กรมฯ ได้ออกประกาศให้มีการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของงานบริการทั้งหมด รวมจำนวน 
44 กระบวนงาน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วัน 
- 60 วัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานที่
กรมฯ มีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาเบ็ดเสร็จ 
หรือจะต้องมีการขอหรือรับฟังความเห็นของ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานอ่ืน รวมท้ัง การพิจารณา
ของคณะกรรมการ และกรมฯ ยังคงพัฒนา 
มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ แก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบ และ
ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอำนวยความสะดวก
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นอกจากนี้ ไต้หวันนั้นมีความได้เปรียบ 
ทางด้านภูมิศาสตร์ เน่ืองจากต้ังอยู่บนเส้นทาง 
การขนส่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเพียบพร้อม ท้ังท่าเรือ ท่าอากาศยาน 
และเส้นทางหลวง ที ่สามารถอำนวยความ
สะดวกในการค้าและการขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ภาคการผลิตที่เข้มแข็ง
และสถาบันการเงินท่ีมีเสถียรภาพ อีกท้ังไต้หวัน
ยังเป็นโอกาสการเข้าสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ 
ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวันจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อสามารถให้บริการในรูปแบบของ 
Regional Logistics Center หรืออาจพัฒนา
ไปถึงระดับ Value-Added Multi-Country 
Consolidation หรือ Repair & Aftermarket 
Logistics Service ซ่ึงในอนาคตธุรกิจโลจิสติกส์
ของไต้หวันมีแนวโน้มในการขยายพื้นที่ให้
บริการ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 

ประเทศไต้หวัน : โลจิสติกส์

รวมทั้ง พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการโลจิสติกส ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และ Supply-Chain Security

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตระหนักถึงศักยภาพ
ในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวัน 
รวมทั้ง โอกาสในการขยายความร่วมมือและ
สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างธุรกิจ 
โลจิสติกส์ของไทยและไต้หวัน ทั ้งในระดับ
ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังผ่านช่องทางสมาคม
การค้า และความร่วมมือระหว่างธุรกิจบริการ
โลจิสติกส์ โดยนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำคณะ 
เดินทางศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือ
ด้านโลจิสติกส์ ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่าง 
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2553 โดยได้ร่วมกับ 

นางกิตติมา วีระชาติกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงมะนิลา
ส่วนที่ 2 (ไต้หวัน) ซึ่งได้หารือกับสมาคมการ
จัดการ โลจิสติกส์ไต้หวัน (Taiwan Association 
of Logistics Management) ที่มีภารกิจหลัก
ในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวัน 
โดยสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์อันเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการ
พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มี
การจัดหลักสูตรการอบรมที่สำคัญ 3 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตร Logistics Engineering, 
หลักสูตร Chartered Institute of Logistics 
and Transportation และ หลักสูตร Supply  
Chain Management รวมทั้งสมาคมฯ ยังเป็น
สื ่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ธุรกิจโลจิสติกส์ของไต้หวันให้มีศักยภาพ 

ไต้หวันเป็นประเทศที่มีการพัฒนาธุรกิจ
โลจิสติกส์ในระดับแนวหน้าของโลก และ
มีแนวคิดในการบริหารธุรกิจสมัยใหม ่
ที ่เน ้นการสร้างประสิทธิภาพของการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อีกท้ัง ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ทางการค้าใหม่ๆ เช่น e-shopping ซึ ่ง
เป็นการเพิ ่มโอกาสในการขยายความ 
ร่วมมือระหว่างเจ้าของสินค้าและผู ้ให้
บริการโลจิสติกส์ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
ของผู้บริโภค รวมท้ัง การให้บริการในรูปแบบ
ของ 3PL (Third Party Logistics) ซึ่งภาค
เอกชนของไต้หวันต่างสามารถปรับตัว 
เข้ากับการบริการรูปแบบใหม่ได้อย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงสามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ในระดับแนวหน้าของโลก นอกจากนี้ ยังได้เข้า
เย่ียมชม และหารือกับบริษัท CTW Logistics 
Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ที่ครบวงจรชั้นแนวหน้าของไต้หวัน 
โดยปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ในไต้หวัน คือการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการ
พัฒนาการแข่งขันในตลาดสากล 

ทั้งนี้ ผลการหารือได้มีแนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย 
คือ การนำหลักสูตรของสมาคมการจัดการ 
โลจิสติกส์ไต้หวันไปประยุกต์จัดอบรมให้แก่
บุคลากรของผู ้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย 
ณ ประเทศไทย ซ่ึงสมาคมการจัดการโลจิสติกส์
ไต้หวัน ยินดีท่ีจะให้คำแนะนำและส่งผู้เช่ียวชาญ
ทั้งจากไต้หวันและต่างประเทศมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ และปัจจัยท่ีสำคัญในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้ประสบ
ความสำเร็จ รวมทั้ง การนำผู้ประกอบการ 
โลจิสติกส์ไทยมาศึกษาดูงาน และ Benchmarking 
กับบริษัทโลจิสติกส์ไต้หวัน โดยในการศึกษา 
ดูงานมีสิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากเรื่อง

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ คือ Risk Management 
และ Green Logistic นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ
ในภาคธุรกิจอื่น โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
การบริการ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ด ี
ในเรื่องโลจิสติกส์ด้วย
  
การเดินทางในครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐาน
ความร่วมมือที่สำคัญ เพื่อเป็นโอกาสในการ
ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 
รับองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านโลจิสติกส์ 
จากประเทศไต้หว ันซ ึ ่งม ีการพัฒนาด้าน 

โลจิสติกส์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง สนับสนุนในการเชื ่อมโยงเครือข่าย 
กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในไต้หวันเพื่อเป็น
โอกาสให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสามารถ
ให้บริการในมาตรฐานสากล และมีศักยภาพ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
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ตะวันตก
 19 (2%)

จำนวนสมาคม (ร้อยละ)

ตะวันออก
 76 (9%)

กลาง
 158 (19%)

ตะวันออกเฉียงเหนือ
 79 (9%)

เหนือ
 55 (7%)

กรุงเทพฯ
 388 (47%)

ใต้
 61 (7%)

กรุงเทพฯ

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

ใต้

บทบาทความสำคัญของสมาคมการค้า

“สมาคมการค้า” มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งนี้ สมาคม
การค้าเป็นสถาบันภาคเอกชนที่รวบรวมผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ จำนวนมาก ครอบคลุมครบทุกภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและการเกษตร 
ภาคการค้า และภาคการบริการ สมาคมการค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งโดยมีผู ้เริ ่มก่อการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
สมาชิกให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการเปิดเขตการค้าเสรีทางการค้าต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ดังนั้น
สมาคมการค้าจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจและสมาชิก ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
และใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจของสมาชิกเป็นเครือข่ายในการก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้อย่าง
มั่นคงต่อไป

สมาคมการค้าเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยยั่งยืน

แบ่งตามพื้นที่ : 
สมาคมการค้าในกรุงเทพมหานคร จำนวน 
388 สมาคม และส่วนภูมิภาค 448 สมาคม

ภาพรวมสมาคมการค้าในปัจจุบัน

สมาคมการค้าที่อยู่ในทะเบียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 จำนวน 836 สมาคม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวน
เพิ่มขึ้น 96 สมาคม คิดเป็นร้อยละ 13 แบ่งได้ ดังนี้

จำนวนสมาคม (ร้อยละ)

กลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้าง

 25 (3%)
กลุ่มอุตสาหกรรม

 82 (10%)

กลุ่มธุรกิจ
บริการ

 176 (21%)
กลุ่มการเงิน

 14 (2%)
กลุ่มธุรกิจการค้า

 298 (36%)

กลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชั่น

 29 (3%)

กลุ่มเกษตร
 127 (15%)

กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร

 70 (8%)

กลุ่มยา
และเวชภัณฑ์

 15 (2%)

กลุ่มเกษตร

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ัน

กลุ่มธุรกิจการค้า

กลุ่มการเงิน

กลุ่มธุรกิจบริการ

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

กลุ่มยาและเวชภัณฑ์

แบ่งตามประเภทธุรกิจ 9 กลุ่ม : 
แบ่งเป็น กลุ่มเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ ่มธุรกิจการค้า 
กลุ่มการเงิน กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุ ่มธุรกิจก่อสร้าง กลุ ่มยาและเวชภัณฑ์  
โดยใน 9 กลุ่มธุรกิจนี้ สามารถแบ่งเป็นภาค
การผลิตและการเกษตร 325 สมาคม ภาคการค้า 
297 สมาคม และภาคบริการ 214 สมาคม
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แนวทางการพัฒนาสมาคมการค้า

ให้เข้มแข็ง

• การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสมาคม
การค้าที่ผ่านมา : 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ไ ด ้ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง พ ั ฒ น า เ พ ิ ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสมาคมการค้า 
โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำ 
จัดทำคู่มือการบริหารจัดการสมาคมการค้า 
และจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น เพื ่อ 
ส่งเสริมให้สมาคมการค้ายกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการไปแล้วกว่า 264 ราย

• การพัฒนาสมาคมการค้าในปัจจุบัน :
มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทสมาคมการค้าในการ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคธุรกิจที่สมาคมการค้าเป็นตัวแทน โดย
ผลักดันให้สมาคมการค้าต้องมียุทธศาสตร์
เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาอย่างครบวงจร 
ควบคู ่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู ้บริหาร/
กรรมการสมาคมการค้า ให้มีวิสัยทัศน์ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ในแต่ละประเภทธุรกิจ โดยปีนี้ได้เร่ิมดำเนินการ
จัดทำยุทธศาสตร์ จำนวน 5 สมาคม และ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารไปแล้ว 40 ราย 

• ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต : 
จะส่งเสริมสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำ (Leadership) 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยเสริมสร้างสมาคมการค้าให้
เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ ท้ังทางด้านวิชาการ 

ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้า และอ่ืนๆ ท่ีสามารถเป็นตัวแทนท่ีแท้จริง
ของสมาชิกในการพัฒนาอย่างครบวงจรและ 
ต่อเนื่อง 
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การรวมตัวครั้งสำคัญ

ของสมาคมการค้าไทย งานสัมมนา 

“สมาคมการค้าเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยย่ังยืน”        

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา 
“สมาคมการค้าเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สมาคมการค้าได้รับทราบ
นโยบายภาครัฐในการพัฒนาสมาคมการค้า
ให้เข ้มแข็งมีการดำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากน้ี ยังเป็นเวทีให้สมาคมการค้า
ได้มาพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน 
มีผู ้เข้าร่วมงานจำนวน 334 ราย จาก 95 
สมาคมการค้า และ 16 หอการค้าต่างประเทศ 
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) เน้นย้ำถึงวาระสำคัญ
ที่จะดำเนินงาน โดยสมาคมการค้าต้องเข้ามา
มีบทบาทร่วมมือกับภาครัฐ 3 เรื่อง คือ

• การเตรียมความพร้อม สร้างความเข้มแข็ง 
 สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

• การก้าวสู ่การเป็นประเทศเศรษฐกิจ 
 สร้างสรรค์ หรือ Creative Nation

• การสร้างระบบโครงสร้างพื ้นฐานที ่ 
 สนับสนุนการเป็นประเทศพาณิชย ์  
 (Trading Nation) ของไทย

นอกจากนั้น Mr. Nandor G.von der Luehe ประธาน Joint Foreign Chamber of Commerce 
in Thailand ในฐานะตัวแทนของหอการค้าต่างประเทศ จำนวน 30 หอการค้าในประเทศไทย 
ได้เน้นย้ำว่า สมาคมการค้าจะต้องมีบทบาทหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจและ
สมาชิกในการเตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
และทักษะ รวมถึงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในสภาพแวดล้อม เง่ือนไขด้านตลาดใหม่ๆ 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดข้ึนจากเขตการค้าเสรี การสัมมนาคร้ังน้ี นับว่าเป็นก้าวสำคัญ
ของกรมฯ ในการมุ่งมั ่นพัฒนาสมาคมการค้าไทยให้เข้มแข็ง เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ

ในระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2553 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจไปแล้วจำนวน 170 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 57 เป็นธุรกิจบริการที่ส่วนใหญ่ให้บริการกับบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มในด้านต่าง ๆ  
เช่น บริการให้กู้ยืมเงิน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มมีความคล่องตัว บริการทางบัญชีและ
กฎหมาย ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แยกตามประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ
1. บริการให้แก่บริษัทในเครือ / ในกลุ่ม เช่น บริการทางบัญชีและกฎหมาย ให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าพ้ืนท่ี 
 ในโรงงาน /สำนักงาน เป็นต้น
2. บริการทางการเงิน เช่น บริการให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง แฟคเตอริง เป็นต้น
3. รับจ้างอื่น ได้แก่ บริการรับจ้างชุบด้วยกระแสไฟฟ้า (Electroplating) ส่วนประกอบรถยนต์
4. บริการอื่น ได้แก่ บริการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ บริการให้ใช้และบริหารจัดการ 
 คลังน้ำมัน บริการรายงานข้อมูลข่าวสาร

แยกตามประเภทธุรกิจบริการ

ก่อสร้าง 17 ราย
(11%) ค้าปลีก /ค้าส่ง 14 ราย

(8%)

บริการ 98 ราย
(57%)

สำนักผู้แทน 41 ราย
(24%)

บริการในกลุ่ม /ในเครือ 
61%

บริการทางการเงิน
13%

ซ่อมแซมบำรุงรักษา
5% ให้เช่าอาคาร /

เครื่องจักร 4%
ขุดเจาะสำรวจ
ปิโตรเลียม 3%

รับจ้างผลิต 2%

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ 1%

รับจ้างอื่น 1%

บริการอื่น 10%
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เงินลงทุนที่คนต่างด้าวนำเข้ามาใช้
ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

หมายเหตุ
ในเดือนกรกฎาคม 2553 มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจให้เช่าซ้ือ ให้เช่าแบบลีสซ่ิงรถยนต์และเคร่ืองจักร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง

• จำนวนผู้ได้รับอนุญาต เพิ่มขึ้น 22% (31 ราย)

 ธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการกับบริษัทในเครือ / ในกลุ่ม เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน  
 บริหารจัดการด้านบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เช่าพื้นที่ อาคารสำนักงาน / โรงงาน 

• เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 14,892 ล้านบาท

 เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2553 มีการอนุญาตให้ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี 
 ผู้ถือหุ้นหลักเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ รวมท้ังบริษัท ลีสซ่ิง 
 สินเอเชีย จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจบริการลีสซิ่ง โดยทั้ง 2 บริษัท มีเงินลงทุน 
 รวมกันกว่า 14,000  ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบ มกราคม - สิงหาคม ของปี 2553 กับปี 2552

15,024

1,944
312146530842739 1,264

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.



1�

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development Ministry of Commerce

จำนวนธุรกิจต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ที่แจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ
(มีนาคม 2543 - สิงหาคม 2553)

• คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตและมีการแจ้งเลิก 
 ประกอบธุรกิจแล้วทั้งสิ้น 724 ราย
• ในปี 2551 มีจำนวนธุรกิจที่แจ้งเลิกสูงสุด  
 คิดเป็นร้อยละ 17 ของธุรกิจที่แจ้งเลิกทั้งสิ้น  
 ซึ ่งอาจเนื ่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ 
 ทำให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุน 
 ไว้ก่อน

• ร้อยละ 49 เป็นสำนักงานผู้แทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเข้ามารายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจให้สำนักงานใหญ่ใช้ประกอบการตัดสินใจเข้ามา 
 ลงทุนในประเทศไทย   
• รองลงมา ร้อยละ 33 เป็นคู่สัญญาภาครัฐ / เอกชน ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินงานและการรับประกันผลงานตามสัญญาแล้ว เช่น ธุรกิจบริการควบคุม 
 การก่อสร้างตามโครงการรถไฟฟ้ามหานคร (ระยะแรก) ธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาดูแลการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารตามโครงการ 
 ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่สอง (สุวรรณภูมิ) เป็นต้น

ประเภทธุรกิจที่มีการแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ

คู่สัญญารัฐ/เอกชน
33%

สำนักงานผู้แทน/ภูมิภาค
49%

บริการทางการเงิน 2%

บริการบริษัทในเครือ / ในกลุ่ม 4%

ค้าปลีก ค้าส่ง /บริษัทที่เกี่ยวเนื่อง 2%

ซ่อมแซมบำรุงรักษา 2%

บริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ 3%

ให้เช่าอาคาร / เครื่องจักร 1%

บริการข้อมูล /ด้านการตลาด 1%

ธุรกิจบริการอื่น 3%
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ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล และการให้บริการข้อมูลธุรกิจ

1. ภาพรวมของนิติบุคคล
 ของท่ัวประเทศ 
 (ปี พ.ศ. 2455 - สิงหาคม 2553)

หน่วย : ราย

 
สถานะ 

 กรุงเทพฯ  ภูมิภาค  ทั่วประเทศ

ดำเนินกิจการ 217,559 53 273,549 59 545,108 56

ไม่ดำเนินกิจการ 46,605 9 60,570 13 107,175 11

เลิกกิจการ 190,698 38 130,332 28 321,030 33

จัดตั้ง 508,862 100 464,451 100 973,313 100

 จำนวน % จำนวน % จำนวน %

2. การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
 เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ปี 2553 
 กับปี 2552

สิงหาคม 53

 4,447 ราย  17,530 ล้านบาท

สิงหาคม 52

 3,762 ราย  13,023 ล้านบาท

=  + 685 ราย  + 4,507 ล้านบาท =  + 18%  + 34%

ดำเนินกิจการ
545,108 ราย

ไม่ดำเนินกิจการ
107,175 ราย

เลิกกิจการ
321,030 ราย

จัดตั้ง
100%

33%

11%

56%
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กทม ภูมิภาคราย กทม ภูมิภาคทุน

• เขตท่ีมีนิติบุคคลจัดต้ังใหม่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักร เขตวัฒนา เขตบางเขน และเขตลาดพร้าว มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2   
 สำหรับภูมิภาค คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 23
• เขตที่มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักร คิดเป็นร้อยละ 13  สำหรับภูมิภาค คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 28

ธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่แบ่งตามพื้นที่

• ประเภทธุรกิจท่ีจัดต้ังใหม่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร คือ ธุรกิจบริการนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 6 สำหรับภูมิภาค คือ ธุรกิจก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 7
• ประเภทธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนจัดต้ังใหม่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร คือ ธุรกิจก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 13 สำหรับภูมิภาค คือ ธุรกิจผลิตยานยนต์ 
 และเครื่องกังหัน คิดเป็นร้อยละ 18

ธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่แบ่งตามประเภทธุรกิจ

3. ภาพรวมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
 ปี พ.ศ. 2552  ปี พ.ศ. 2553 (ม.ค. -ส.ค. 2553) 

 กทม. 1,369,030 197,094 17,479 1,583,603 990,358 118,686 14,005 1,123,049

 ภูมิภาค 576,243 10,522 22,870 609,635 576,963 9,811 21,905 608,678

 รวม 1,945,273 207,616 40,349 2,193,238 1,567,321 128,497 35,909 1,731,727

 หนังสือ
 รับรอง ตรวจค้น ใบสำคัญ รวม /สำเนา เอกสาร
 เอกสาร

พื้นที่  หนังสือ
 รับรอง ตรวจค้น ใบสำคัญ รวม /สำเนา เอกสาร
 เอกสาร

เขตอื่นๆ 
34%

เขตบางกะปิ
1%

เขตลาดพร้าว
2%

เขตบางเขน
2%

เขตวัฒนา
2%

เขตจตุจักร
2%

กลาง 23%

ตะวันออก 9%

เหนือ 8%

ใต้ 7%ตะวันตก 2% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 8%

เขตอื่นๆ 21%

เขตปทุมวัน 3%

เขต
วังทองหลาง

3%

เขตบางรัก 3%

เขตสวนหลวง
12% เขตจตุจักร

13%

กลาง 28%

ตะวันออก 4%

เหนือ 5%

ใต้ 3%
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3%

ตะวันตก 2%

กทม ภูมิภาคราย กทม ภูมิภาคทุน

บริการด้านธุรกิจอื่น 2%

ก่อสร้าง 2%

บริการ
นันทนาการ 6%

ธุรกิจประเภทอื่น
30%

ขายส่งเครื่องจักร 1%
อสังหาริมทรัพย์ 1%

ก่อสร้าง 7%

บริการนันทนาการ 6%
อสังหาริมทรัพย์ 3%

บริการด้านธุรกิจอื่น 2%

ธุรกิจประเภทอื่น
38%

บริการให้คำปรึกษา
ทางธุรกิจ 2%

อสังหาริมทรัพย์
6%

ก่อสร้าง
13%

ธุรกิจ
ประเภทอื่น

24%

ขายส่งสินค้า
ประเภทอื่น 6%

ขนส่งและ
ขนถ่ายสินค้า 3%

ขายส่งเชื้อเพลิง
3%

ผลิตเครื่องยนต์
และเครื่องกังหัน 18%

อสังหาริมทรัพย์ 3%

ก่อสร้าง 3%

ธุรกิจประเภทอ่ืน 18%

ขายส่งโดยได้รับ
ค่าธรรมเนียม 1%

โรงแรม 2%
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเวทีการค้าโลก

นอกจากความได้เปรียบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการใช้เป็นเคร่ืองมือทางการค้า 
ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 
จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ความเร็วของการเช่ือมต่อ
เครือข่ายแล้วนั ้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ย ังเป็นสาขาหนึ ่งท ี ่ได ้ม ีการเจรจาในเวที
ระหว่างประเทศทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพหุภาคี 
ภูมิภาค หรือแม้แต่การเจรจาจัดทำเขตการค้า
เสรี โดยขอบเขตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในแต่ละเวทีการเจรจาจะแตกต่างกันไป แต่
หลักการสำคัญ คือ เพื่ออำนวยความสะดวก
ด้านการค้าและการสร้างความน่าเชื่อถือใน
การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าไปมีบทบาทสำคัญ
ในการให้ข้อคิดเห็นต่อการเจรจาด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมความพร้อมให ้
ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Commerce เป็นเครื่องมือทางการค้าหรือช่องทางการค้าใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้รูปแบบการค้าปัจจุบันเป็นการค้าที่ไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน ในการปรับตัว และเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับการดำเนินงานของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
และสนองตอบความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อภาคธุรกิจในการเพิ่มรายได้ และขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถ
ทำธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในเวทีการค้าโลก

1. ระดับพหุภาคี คือ ภายใต้องค์การการค้าโลก  
 (WTO) มีการจัดทำ Work Programme on  
 e-Commerce และได้มีมติระงับการเก็บ 
 ภาษีชั ่วคราวสำหรับสินค้าที ่ส ่งผ่านสื ่อ 
 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ 
 ทำธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส ์ระหว่าง 
 ประเทศมากขึ้น 

2. ระดับภูมิภาค

 2.1 เอเปค มุ่งเน้น เรื่องการค้าไร้กระดาษ  
 และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 2.2 อาเซียน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ด้านกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมทาง 
 อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการทำธุรกรรม 
 ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ โดย 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาระสำคัญ 
 ด้านหน่ึงภายใต้แผนงานการจัดต้ังประชาคม 

 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ด้าน 
 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางการ 
 แข่งขัน

 2.3 ระดับทวิภาคี คือ การเจรจาจัดทำเขต 
 การค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)  
 ระหว่าง 2 ประเทศ ได้นำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 มาเป็นสาระสำคัญหนึ่งในการเจรจาด้วย  
 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ และ 
 มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
  ให้กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  
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FTA พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

ประเทศไทยได้ทำ FTA กับประเทศคู่ค้าหลาย
ประเทศ โดย FTA ท่ีมีสาระสำคัญด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ได้แก่ ความตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ และ
ล่าสุด คือ ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ซึ่งมีสาระ
สำคัญที่คล้ายคลึงกัน สรุปได้ 4 เรื่อง ดังนี้ 

• การยกเว้นการเก็บอากรศุลกากรสินค้าดิจิทัล 
 ที่ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

• การอำนวยความสะดวกในพิธีการศุลกากร  
 โดยยอมรับเอกสารทางการค้าในรูปแบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่การค้าไร้กระดาษ  
 (Paperless Trading) 

• การสร้างความเช่ือม่ันและคุ้มครองผู้บริโภค  
 ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ  
 เพื่อคุ้มครองผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการค้าผ่าน 
 ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• การส่งเสริมความร่วมมือด้านพาณิชย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ 
 ท่ีดีในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
 เกิดการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อก้าวไปสู่

การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก

เนื่องจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ
ทางการค้าที่ไร้พรมแดน จึงมีทั้งปัจจัยภายใน
ประเทศ และต่างประเทศเข้ามาเก่ียวข้องอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีพันธสัญญา
ระหว่างประเทศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท ี ่ผ ู ้ประกอบการควรเตร ียมพร ้อมร ับม ือ 
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจของตนเองให้
สอดคล้องกับกรอบของกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ที ่ดีต่าง ๆ  โดยมีข้อแนะนำเบื ้องต้นในการ
สำรวจตนเองของผู้ประกอบการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก ดังนี้ 

• สำรวจตลาดเป้าหมาย คู่แข่ง และพฤติกรรม 
 ผู้บริโภคออนไลน์

• ศึกษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ภาษี

• ศึกษาอัตราค่าขนส่งสินค้าจากประเทศไทย 
 ไปยังตลาดเป้าหมาย

• เพิ่มภาษาในเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับตลาด 
 เป้าหมาย

• สร้างความน่าเชื ่อถือให้กับเว็บไซต์ เช่น  
 การเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการอย่าง 
 ชัดเจน กำหนดนโยบายในการขายสินค้า/ 
 บริการ กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
 ส่วนบุคคล ขั ้นตอนการระงับข้อพิพาท 
 ขั ้นตอนการจัดส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายที ่
 ชัดเจน

• มีระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย

• วางแผนการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์ 
 อย่างเหมาะสม
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บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการผลักดัน

การปฎิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงาน 
ภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล 
ธุรกิจใหมีการจัดทําบัญชีถูกตองตามกฎหมาย 
บัญชีและมาตรฐานการบัญชี ดังนั้นจึงจําเปน 
ตองเสริมสรางความรูดานมาตรฐานการบัญชี 
ใหแก่ผู้ประกอบการ และผูที่สนใจทั่วไปได้ม ี
ความรูความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติ 
ได้อยางถูกตอง นอกจากนี้กรมพัฒนาธรุกิจ 
การค้ายังเป็นหน่วยงานที ่มีบทบาทสำคัญ 
เป็นอย่างมากกับมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมาย (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547) กําหนดใหมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงใช 
บังคับได ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะ 
กรรมการและเลขานุการของ กกบ. มีหน้าที่
กลั ่นกรองใหมาตรฐานการบัญชีสอดคลอง 
กับความจำเป็นของประเทศและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล
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สำหรับในป 2553 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจ 
การคาไดดำเนินการจัดสัมมนาใหกับผูประกอบ 
วิชาชีพบัญชีในเรื ่องกาวทันมาตรฐานการ 
รายงานทางการเง ินฉบับใหม โดยมีว ัตถ ุ
ประสงค เพ ื ่อให ผ ู ประกอบว ิชาช ีพบ ัญชี  
ผู ประกอบการ รวมถึงผู ที ่สนใจทั ่วไปไดมี 
โอกาสทําความเข้าใจในประเด็นสําคัญตาง ๆ 
ของมาตรฐานการบัญชีที ่ใชบังคับ รวมถึง 
ติดตามเรื่องตาง ๆ ที่ควรทราบและถือปฏิบัติ 
ตลอดจนประเด็นพิจารณาหรือปัญหาในทาง
ปฏิบัติไดอยางชัดเจนโดยการสัมมนาแบง 
ออกเปน 4 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน 
การบัญชีทุกฉบับที่มีการปรับปรุงและมีผล
บังคับใชในป 2554 โดยไดมีการจัดสัมมนา 
ไปแล้ว 2 หลักสูตร คือ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2553 หลักสูตรที่ 1 เรื่องมาตรฐานการบัญชี 
การนําเสนองบการเงินและสินทรัพย  มีผูเขารวม 
สัมมนาจํานวนประมาณ 1,300 ราย และเมื่อ 
วันที่ 4 กันยายน 2553 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีเกี ่ยวกับเงินลงทุนและ 

การรวมธุรกิจ มีผูเขารวมสัมมนาจํานวนประมาณ 1,000 ราย สําหรับอีก 2 หลักสูตรจะจัดข้ึน 
ในวันที ่ 10 ตุลาคม 2553 เรื ่องมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดและการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสําคัญในมาตรฐานการบัญชี จํานวน 14 ฉบับและในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เรื่องมาตรฐาน
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ผูประกอบการ รวมถึงผูสนใจทั่วไป  
สามารถติดตามแผนการจัดสัมมนา โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดที่ www.dbd.go.th
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มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมสำนักงานภูมิภาค

นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดี และนางกุลณี อิศดิศัย 
รองอธิบดี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้า
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและเจ้าหน้าท่ี ภาคกลาง
และภาคตะวันออก จำนวน 25 จังหวัด รวม 229 คน และจัด
ให้มีการสัมมนาหลักสูตร “การส่งเสริมเทคนิคการให้บริการ
และการทำงานเป็นทีม”
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เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับเทคนิคการให้บริการ 
และการทำงานร่วมกัน ซึ ่งจะเป็นการเพิ ่ม
ทักษะการให้บริการ ส่งผลไปสู่บริการท่ีเป็นเลิศ
และบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ที ่กรม
กำหนดไว้ สอดคล้องกับนโยบาย Creative 
Service “ย ิ ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
ณ โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา เมื ่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553  
และในโอกาสเดียวกันนี ้ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ได้เป็นประธานการอบรมสัมมนาเร่ือง 
“การปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่ควรรู้” ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
และขั ้นตอนในการจดทะเบียนห้างหุ ้นส่วน
บริษัทที่มีการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ภายใต้กฎหมายนิติบุคคล
ท่ีกรมฯ กำกับดูแลและรับผิดชอบ จำนวน 9 ฉบับ
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ภาพข่าวกิจกรรม

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานเปิดงาน “วันพาณิชย์” โดยมี 
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผศ. ดร. วีระศักด์ิ จินารัตน์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และคณะ
ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ แถลงข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีนายบรรยงค์ 
ล้ิมประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะ
ผู้บริหารเข้าร่วม ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 12 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

นางพรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และ
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง 
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ทีวี ช่อง 9 
อ.ส.ม.ท. เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

แถลงข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ

เปิดงาน “วันพาณิชย์”
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นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทาง
บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2554

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดทำจรรยาบรรณข้าราชการกรมฯ เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

ประชุมร่วมกับ
ผู้แทนสมาคม
ธนาคารไทย

พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประชุมคณะกรรมการ จัดทำจรรยาบรรณข้าราชการกรมฯ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจผ่านตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ www.dbdmart.com ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553

แถลงข่าว
“งานมหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” 

อบรมโครงการส่งเสริม
การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายธวัชชัย พันธุรัตน์ 
เลขานุการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เป็นประธานต้อนรับ คณะอาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เม่ือวันท่ี 
24 สิงหาคม 2553

โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
ศึกษาดูงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าว  
“งานมหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 โดยมี 
นายสมชาติ สร้อยทอง ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วม
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