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1. ที่มา 

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการก ากับดูแลและส่งเสริมสมาคมการค้า 
ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งสมาคมการค้าเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจ
ในแต่ละสาขา ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของกลุ่มธุรกิจในการแก้ไขปัญหาและการประสานงานกับ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์โดยรวมของสมาชิกสมาคมการค้า เป็นผู้น าให้กับสมาชิก
สมาคมในการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมหรือองค์กรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ  สมาคม
การค้าจึงเป็นหนึ่งในกลไกที่น าไปสู่การพัฒนาตรงกับความจ าเป็นของแต่ละสาขาธุรกิจ ช่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
โดยเฉพาะ SMEs ให้เกิดความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมบทบาท 
และสนับสนุนภารกิจของสมาคมการค้า โดยการผลักดัน พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้สมาคม 
สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ดังนั้น เพ่ือให้สมาคมการค้า ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับให้เป็นสถาบันการค้าที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นการการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐ 
การสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกิจของ SMEs ในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสมาคมในระยะยาว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
พันธมิตรที่มีความใกล้ชิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตลอดมา จัดกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น
เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2565 นับเป็นครั้งที่ 10) เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ
สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กร
และบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้น าสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ
ให้มีความเข้มแข็ง 

2. วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือรับทราบแนวทางในการด าเนินการจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น  
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3. กระบวนการด าเนนิงาน 

 ผังกระบวนการในการจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดสมาคม

การค้าดีเด่น

ทบทวน และปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประกวดฯ

ขอความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การประกวดฯ

รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดฯ
และเผยแพร่หลักเกณฑ์

การประกวดฯ

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดฯ

ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดฯ   

ครั้งที่ 1

ตรวจประเมินสมาคม
การค้าเป็นรายสมาคม

ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดฯ    

ครั้งที่ 2
จัดพิธีมอบรางวัลฯ
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 3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีค าสั่ง ที่ ก 161/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น โดยมีอธิบดีหรือรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ก ากับดูแลกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
เป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
 2) พิจารณาคัดเลือกสมาคมการค้า เพ่ือเข้าตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การประกวดสมาคม
การค้าดีเด่น ณ สถานที่ท าการ 
 3) พิจารณาตัดสินผลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น  ตามประเภทรางวัลที่ก าหนดไว้ตาม
หลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

 องค์ประกอบกรรมการ ดังนี้ 
 1) อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ประธานกรรมการ 
 2) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 3) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ กรรมการ 
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ 
 6) ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ 
 7) ผู้อ านวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรรมการ 
 8) ผู้อ านวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรรมการ 
 9) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 10) ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.2) ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จะด าเนินการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สมาคมการค้าดีเด่น โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนสมาคม
การค้าในแต่ละกลุ่ม เพ่ือระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมาคม
การค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  
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 3.3) ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จะด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประกวดสมาคม
การค้าดีเด่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี ก่อนเปิดรับสมัครสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าเข้าร่วม
ประกวด 

 3.4) การรับสมัครสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จะด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครสมาคมการค้าและผู้บริหาร
สมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้ 

 (1) ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเลขานุการกรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซต์กรม 
 (2) Page Facebook : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 (3) Website สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 (4) Line account 
 (5) E-mail โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนสมาคมการค้าของกรมฯ 
 (6) ประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  

 3.5) การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น  

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จะด าเนินการขอความอนุเคราะห์กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ
ธุรกิจพิเศษ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ทั้งในส่วนของข้อมูลสมาคม
การค้า นายกสมาคม และกรรมการสมาคม  

 3.6) การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ครั้งที่ 1 

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ครั้งที่ 1 
เพ่ือพิจารณาสมาคมการค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นรอบที่  1 จากเอกสารแบบ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสมาคมการค้า และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทีม
ตรวจประเมินด าเนินการออกตรวจประเมินสมาคมการค้าเป็นรายสมาคม ก่อนผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการ
ตรวจประเมินสมาคมการค้าเป็นรายสมาคมการค้าต่อไป 

 3.7) การตรวจประเมินสมาคมการค้า 

 ทีมตรวจประเมินสมาคมการค้า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการตรวจ
ประเมินสมาคมการค้าเป็นรายสมาคมการค้า  
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 3.8) การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ครั้งที่ 2 

 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ครั้งที่ 2 
เพ่ือพิจารณาตัดสินรางวัลสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 

 3.9) การจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดงานมอบรางวัล
สมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น เพ่ือเชิดชูเกียรติให้แก่สมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคม
การค้าที่มีการบริหารจัดการดีเด่น พร้อมทั้งจัดงานสัมมนาที่สอดคล้องกับสมาคมการค้าในวันที่ได้มอบรางวัล 

 

------------------------------------------------------------------ 

 


