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ผลผลิตท่ี 1 การพัฒนาธุรกิจและสรางธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีตนทุนผลผลิตรวม จํานวน
314,897,695.01 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 1,344,273 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 234.25 บาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนผลผลิตรวม จํานวน  352,278,541.72 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 
2,331,881 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 151.07  บาท   

  เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
เปนจํานวนเงิน 37,380,846.71 บาท คิดเปนรอยละ 10.61 เน่ืองจากป2555 กรมฯ ไมไดรับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล (งบไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 26,500,000 บาท) เชนเดียวกับป 2554 ประกอบกับการปรับลด
งบประมาณ เพราะเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในชวงปลายป 2554 ทําใหตนทุนรวมลดลงจากปกอน  

 สวนปริมาณผลผลิตในป 2555 เมื่อเปรียบกับปริมาณผลผลิตป 2554 ลดลงจาํนวน 987,608 ราย หรอื
คิดเปนรอยละ 42.35 สืบเน่ืองจากการปรับลดงบประมาณ กรมฯ จึงมีการปรับลดโครงการอบรมและจํานวน
สถานที่ถายทอดสัญญาณผานระบบดาวเทียม พรอมทั้งยกเลิกโครงการตรวจสอบความมีตัวตนของหุนสวน
ผูจัดการและกรรมการบริษัทจํากัด และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายใหมีการตรวจสอบในเชิงลึกข้ึน อีกทั้งปจจัย
ภายนอกอื่นที่ไมสามารถควบคุมได เชน จํานวนประชาชนแจงเปนผูทําบัญชี หรือจํานวนเรื่องที่สภาวิชาชีพ/    
ผูประกอบวิชาชีพ หรือหนวยงานอื่นเสนอประเด็นใหคณะกรรมการฯ พิจารณา เปนตน สงผลใหปริมาณผลผลติ
รวมลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 55.06    

 โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ สรางธรรมาภิบาลและพัฒนา
ธุรกิจไทยใหเขมแข็งแขงขันได ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีงานโครงการสําคัญ ดังน้ี 

 1. สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ 

                   - พัฒนาสํานักงานบัญชีสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับตนกลาสํานักงานบัญชีและระดับ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยการเตรียมความพรอมและสรางความรูความเขาใจที่จําเปนใหแกสํานักงาน

บัญชีอยางตอเน่ือง ภายใตการอบรมหลักสูตร “ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ “ 

         - อบรมและแนะนํานิติบุคคลใหมีธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมุงเนนใหธุรกิจสรางธรรมาภิบาล 

เพื่อสรางมาตรฐานใหธุรกิจไทยมีความนาเช่ือถือ และปองกันใหผูประกอบธุรกิจตระหนักและใหความสําคัญใน

การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

 - สรางแรงจูงใจใหธุรกิจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยจัดใหมีการ

ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ซึ่งกําหนดเกณฑการประเมินธุรกิจไว 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 2. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

 2.1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ 

       - ขยายการดําเนินงานของ DBD Academy จากเดิม 5 สาขาใหครอบคลุมการพัฒนา

ธุรกิจในสาขาตางๆเพิ่มเติมอีก 4 สาขา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรในแตละดานและสาขาธุรกิจ ไดแก หลักสูตรการ

สรางและพัฒนาตราสินคา หลักสูตรการบริหารเงินและความเสี่ยงธุรกิจ เปนตน 
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       - ขยายการจัดต้ัง Biz Club อีก 5 แหง ใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอด

ประสบการณของผูประกอบธุรกจิ เสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกจิและกอใหเกิดการจบัคูพันธมิตรธุรกิจ 

       - ถายทอดความรูทาง ธุรกิจผานระบบทางไกลผานดาวเทียม e-learning และ         

VDO conference 

       - พัฒนาผูประกอบธุรกิจสูการเปนตัวแทนทางการคา โดยพัฒนาและสรางพันธมิตร

รองรับ AEC 

 2.2 พัฒนาสถาบันการคา 

       - พัฒนาทักษะผูบริหารสมาคมการคาดานการบริหารจัดการและจัดทํายุทธศาสตรธุรกิจ

ของสมาคมการคา 

       - จัดทํายุทธศาสตรธุรกิจของสมาคมการคา และดําเนินแผนงานโครงการตาม

ยุทธศาสตร 

 2.3 พัฒนาธุรกิจ e-Commerce 

       - การเสริมองคความรูแกผูที่สนใจนําระบบ e-Commerce ไปใชในการประกอบธุรกิจ     

ดวยการจัดอบรม/Workshop 

       - พัฒนาตอยอดผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ใหมีศักยภาพมากข้ึน โดยเนนดาน

เทคนิคการตลาดออนไลน (e-Marketing) เพื่อยกระดับและพัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ  

 2.4 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส 

       - สงเสริมใหแฟรนไชสที่มีศักยภาพเขาสูตลาดสากล โดยจัดใหผูประกอบการไดนําเสนอ

และสรางเครือขายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ (Franchise Go Inter)  

 2.5 พัฒนาธุรกิจเปาหมาย ไดแก ธุรกิจสปา ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจบริการผูสูงอายุ 

       - ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ทั้ง 3 สาขา ซึ่งอยูในความสนใจของนักลงทุน

ตางประเทศและเปนธุรกิจที่อยูในขายการเปดเสรีทางการคาบริการภายใตกรอบ AFAS โดยใชเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพธุรกจิของแตละสาขาเปนเครื่องมือแนะนําและวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจในมิติตางๆ 

 2.6 พัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

       - พัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เนนที่กลุมธุรกิจใหบริการขนสงสินคาทางถนน 

และพัฒนาสูมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษาแนะนําการวางระบบตามแนวทาง

มาตรฐาน ISO 

 2.7 พัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก 

       - ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจคาสงคาปลีก โดยการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการคลังสินคา และการพัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ชวยใหธุรกิจบริหารกิจการและจัดการ

คลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนคลังสินคาลงได 

       - สงเสริมการลดตนทุนรานคาปลีกเพื่อชวยผูประสบอุทกภัย มีจํานวนรานคาสงเขารวม 

16 ราย รานคาปลีก 2,364 ราย โดยสามารถกระจายสินคาได 40 จังหวัด มูลคารวม 42,850,000 บาท 
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ผลผลิตท่ี 2 การจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีตนทุนรวมจํานวน 
350,501,548.34 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 3,753,774 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 93.37 บาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนผลผลิตรวมจํานวน 362,385,740.69 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 
3,927,033 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 92.28 บาท 

 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เปนจํานวนเงิน 11,884,192.35 บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.28 เน่ืองจากรัฐบาลปรับลดงบประมาณ เพราะเกิด
อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในชวงตนปงบประมาณ 2555 ประกอบกบัในป 2554 กรมฯ ไดปรับภาพลักษณ
ศูนยบริการธุรกจิ (Business Development Center) ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสงูสุดในการพฒันาการใหบริการเพื่อมุงสู e-Business Department 
ทําใหตนทุนรวมลดลงจากปกอน 

 สวนปริมาณผลผลิตในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตป 2554 ปรากฏวาลดลงเปน
จํานวน 173,259 ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.41 เน่ืองจากในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554   เกิดภาวะ
อุทกภัยข้ึนในพื้นที่หลายจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปจจัยภายนอกอื่นที่ไมสามารถควบคุมได สงผลให
ประชาชนมาติดตอและรับบริการนอยลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.18    

 โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ มืออาชีพดานบริการ      
“ยกระดับใหประเทศไทยเปนประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ ในระดับ Top Ten ของโลก” ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มีงานโครงการสําคัญ ดังน้ี 

 1. ยกระดับการใหบริการการเริ่มธุรกิจ “Starting a Business” Service Improvement 

 1.1 ขยายผลการใหบริการ ณ จุดเดียว (Single Point)  

      เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบธุรกิจภายในประเทศและ

สรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนตางประเทศที่จะเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และเปนการสนองตอบ

นโยบายรัฐบาลที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการใหบริการ กรมฯ จึงรวมมือกับกรมสรรพากร  

สํานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลการเริ่มตน

ธุรกิจ (e-Starting Business) โดยลดข้ันตอนการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจจาก 4 หนวยงาน 

เหลือเพียง 1 หนวยงาน และเพื่อใหฐานขอมูลของผูประกอบธุรกิจเปนฐานขอมูลเดียวกัน ในป 2555 จึงได

ขยายผลการใหบริการ ณ จุดเดียว โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบอํานาจใหเจาหนาที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการคาสามารถรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กรณีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไป พรอมกับการจด

ทะเบียนจัดต้ังธุรกิจได โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต 1 มีนาคม 2555   

 1.2 ขยายผลการเช่ือมโยงขอมูลธุรกิจระหวางหนวยงานราชการ 

      เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลการประกอบธุรกิจระหวางหนวยงานและลดการใชเอกสาร

ซ้ําซอนแกผูประกอบธุรกิจ จึงดําเนินการขยายผลการเช่ือมโยงขอมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกสระหวางกัน      

(e-Business Data Connection) ไปยังหนวยงานพันธมิตรใหม 7 หนวยงาน ไดแก กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 

กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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 1.3 ขยายพื้นที่ใหบริการจดทะเบียนธุรกิจในสวนภูมิภาค 

      เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบธุรกิจและประชาชนในเขตพื้นที่

เศรษฐกิจที ่มีระยะหางจากตัวอําเภอเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด จึงจัดตั้ง

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสาขาเพิ่มเติม 4 แหง ไดแก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยเปดใหบริการ

ต้ังแต 1 เมษายน 2554 

 1.4 การใหบริการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทขามเขต 
      การจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท กฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญ
ต้ังอยู ณ จังหวัดใดตองย่ืนจดทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดน้ัน กรมฯ ไดเล็งเห็นวาเพื่อเปน
การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส จึงไดลดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในพื้นที่    
3 จังหวัด อันเปนการสงเสริมและกระตุนการลงทุนใหเกิดข้ึนในระดับหน่ึงแลว 

 ในป 2555 ไดดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบธุรกิจและประชาชนในการ
ขอรับบริการจดทะเบียนธุรกิจ ใหสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนนอกเขต 3 จังหวัดดังกลาวเพิ่มเติมไดที่
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา และสวนจดทะเบียนธุรกจิกลาง กรมพฒันาธุรกจิการคา สนามบนินํ้า 
จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มใหบริการต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เปนตนมา ซึ่งทําใหผูประกอบการไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คาใชจาย รวมทั้งสงผลตอการสนับสนุนใหเกิดการคา การลงทุน สรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมากย่ิงข้ึน 
 1.5 การพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนพาณิชย 
      จากการถายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)      

ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เพื่อให อปท. สามารถดําเนินกิจการ

สาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม จึงทําใหกรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ มีหนาที่จดทะเบียนพาณิชยและตองรายงาน

สถิติขอมูลใหกรมฯ ในฐานะสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยน้ัน ยังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยบริหาร

จัดการขอมูลทะเบียนพาณิชยแตอยางใด ประกอบกับการรายงานสถิติขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยของ อปท. 

ยังขาดความตอเน่ือง กรมฯ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนพาณิชย เพื่อให 

อปท.ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชยในการบันทึก จัดเก็บ สงขอมูล สืบคนขอมูล และรายงานสถิติขอมูลไดสะดวก

เปนปจจุบันมากย่ิงข้ึน สงผลใหกรมฯ ซึ่งเปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจ ไดรับขอมูลทะเบียนพาณิชยที่ถูกตองอีก

ดวย นอกจากน้ี ยังไดพัฒนาการออกใบทะเบียนพาณิชยพรอมทั้งพิมพบารโคด เพื่อตรวจสอบและปองกันการ

ปลอมแปลงใบทะเบียนพาณิชย รวมทั้งจัดทําชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน

พาณิชยใหกับ อปท. เปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองคความรูเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ซึ่งจะ

ทําให อปท. ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน 
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 2. นวัตกรรมบริการภาครัฐ Public Service Innovation 

 พัฒนาการใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)  

 ดวยแนวความคิดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ รวมถึงการเปน e-Government 
ของรัฐบาล กรมฯ จึงไดมีการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใหบริการ คือ “อินเทอรเน็ต”และนําระบบ “Delivery” 
ที่ภาคเอกชนดําเนินการอยูมากําหนดรูปแบบและวิธีการ เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการโดยคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของผูใชบริการเปนหลัก กอใหเกิดการ  ใหบริการ
ขอมูลธุรกิจทางระบบอินเทอรเน็ต (e-Service) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 เพื่อใหบริการหนังสือรับรอง 
รับรองสําเนาเอกสารและตรวจคนเอกสารทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน และบัญชีรายช่ือผูถือหุนของ หางหุนสวน
จดทะเบียน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ผาน 3 ชองทางการรับบริการ คือ 

 1. รับเอกสารดวยตนเอง (Walk in) ภายใน 20 นาที 
 2. จัดสงใหทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 3. จัดสงใหโดยพนักงานสงเอกสารกรม (Delivery) ภายใน 3 ช่ัวโมง 

 โดยสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบริการได 3 ชองทาง ไดแก Internet Banking , ATM 
และ Bank Counter 

 ผานทางธนาคารพันธมิตรที่รวมใหบริการ 7 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบ ีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต 

 ในป 2555 กรมฯ ไดพัฒนารูปแบบการใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส

เรียกวา e-Certificate ซึ่งเปนการสรางมิติใหมของการบริการภาครัฐที่สําคัญในการสรางนวัตกรรมการ

ใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการบริการออกหนังสอืราชการ โดยเปนหนวยงานแรกของประเทศไทย

ที่ไดรับการรับรองระบบการพิมพออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสวามีความสอดคลองกับ

หลักเกณฑในการประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง “การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. 2555” 

และสามารถใชแทนตนฉบับได จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  และไดนํา

เทคโนโลยี “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic Signature” มาใชในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส โดยรวมกับธนาคารพันธมิตร 6 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารธนชาต เพื่อใหบริการออกหนังสือรับรองนิติ

บุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคารไดครอบคลุมทั่วประเทศ ผาน 2 ชองทางการรับบริการ ดังน้ี 

 1. ขอรับบริการผานเว็บไซตของกรมฯ www.dbd.go.th 

 -  กรอกแบบคําขอรับบริการผานเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 - ชําระเงินคาบริการ ไดแก คาธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท และ
คาบริการพิมพหนังสือรับรองของธนาคาร ฉบับละ 150 บาท ณ สาขาธนาคาร 
 - รับหนังสือรับรองพรอมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ 
 2. ขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร (Walk-In) 

 - กรอกแบบคําขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร 
 - เจาหนาที่ธนาคารทําคําขอรับบริการผานเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 - พิมพใบนําชําระเงินเพื่อใหผูขอรับบริการชําระเงิน 
 - รับหนังสือรับรองพรอมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ 
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 โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ไดเปดใหบริการรวมกับ 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย 

1,067 สาขา ธนาคารกรุงเทพ 235 สาขา ธนาคารออมสิน 887 สาขา และกรมพัฒนาธุรกิจการคาอีก 1 สาขา 

โดยที่เหลืออีก 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารธนชาต อยูระหวางการ

พัฒนาระบบการใหบริการและจะเปดใหบริการไดในป 2556 

    

****************************** 
 


