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คำ�นำ�

ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ไปกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 (๑๖	 มกราคม	 ๒๕๖๖)	 

จากก้าวแรกในอดีตท่ีกรมทะเบียนการค้าทำาหน้าที่ก่อร่างสร้างให้ธุรกิจมีตัวตนด้วยการรับจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วน	 บริษัทจำากัด	 ทะเบียนพาณิชย์	 รวมทั้งการกำากับให้มีการทำาบัญชีธุรกิจและการให้บริการข้อมูล 

ธุรกิจที่รับจดทะเบียน	 แต่เมื่อบริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป	 กรมทะเบียนการค้า 

ได้ปรับภาพลักษณ์คร้ังใหญ่นอกจากการจดทะเบียนธุรกิจ	 สู่การพัฒนาธุรกิจ	 สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	 

โดยให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	 เพ่ือให้ธุรกิจมี 

ความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้	

	 จากสถานการณ์	 COVID-19	 ที่มีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของทุกภาคส่วน	 กรมได้ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำาเนินงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่	 (New	 Normal)	 โดยนำาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาใช้ในการปฏิบัติงาน	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	 ลดต้นทุนและ 

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็น	 “ทางเลือก”	 และ	 “ทางรอด”	 

ของธุรกจิ	รวมทัง้เปน็พืน้ฐานสำาคญั	ทีจ่ะผลกัดนัภารกิจของกรมให้กา้วสู	่	“บริการในศตวรรษใหม่”	ในยคุดจิทิลั

	 หนังสือ	 “ก้าวสู่ศตวรรษใหม่”	 เล่มนี้	 จะเป็นตัวแทนในการบอกเล่า	 เรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ	 

ที่สำาคัญของกรม	และบอกกล่าวบทบาททิศทางที่จะขับเคลื่อนต่อไปในยุค	Next	Normal	 เพื่อก้าวสู่การเป็น

องค์กรภาครัฐชั้นนำาด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ	 (Fully	Digital	 Service)	 ในปี	๒๕๗๐	และก้าวต่อไป 

อย่างไม่หยุดยั้งสู่การเป็น	 Smart	 Department	 เพื่อให้สอดรับกับแนวทางตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล	 

(Digital	Government	Policy)	

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน	 ทั้งในอดีต

และปัจจุบัน	 ที่ได้ร่วมกันก่อร่างสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมจะก้าวสู่ 

ศตวรรษใหม่อย่างเข้มแข็ง	 และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลและบอกเล่าเรื่องราว

ต่างๆ	ที่ไม่อาจสืบค้นได้จากแหล่งใด	จนสามารถเรียบเรียงเรื่องราวเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ามา	ณ	โอกาสนี้	 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะอำานวยประโยชน์ต่อทุกๆ	 ท่าน	 ที่จะได้ทราบ 

วิวัฒนาการที่ผ่านมาและก้าวต่อไปสู่ศตวรรษใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

	 	 (นายทศพล	ทังสุบุตร)

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ส�รบัญ

ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำานำา

บทบาทหน้าที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกฎหมาย ๑๐ ฉบับ ที�กำากับดูแลี

จากกรมทะเบียนการค้า...สู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ร้อยปที�ผ่่าน กับการพัฒนาธุรกิจไทย

 เล�ข�นง�นทะเบียน ผันเปลี่ยนสู Digital Service

 ศูนยรวมขอมูลธุรกิจไทย ก�วไกลสู Big Data

 สงเสริมธุรกิจไทยสู Globalization 

 สร�งธรรม�ภิบ�ลธุรกิจไทยใหโปรงใส สู Corporate Governance 

DBD กับการให้บริการทางอิเลี็กทรอนิกส์ที�ครอบคลีุมทุกภารกิจ

รางวัลีเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

The Next Chapter: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับภาพแห่งอนาคต

รายพระนามแลีะรายนามอธิบดี 
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บทบ�ทหน�ที่
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค�

กับกฎหม�ย ๑๐ ฉบับ ที่กำ�กับดูแล

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำากับดูแลกฎหมาย	 ๑๐	 ฉบับ	 เพื่อให้บริการ

และสนับสนุนภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 อันจะส่งผลดี

ต่อเศรษฐกจิของประเทศ	เริม่ตัง้แตผู่ป้ระกอบการคา้ขายทัว่ไปตามพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิย์	พ.ศ.	๒๔๙๙	

การรวมกลุม่ดำาเนนิธรุกจิตัง้แต	่๒	คนขึน้ไป	ในรปูแบบ	หา้งหุน้สว่นบรษิทัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย	์

กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำากัดกระทำาผิดจะมีบทลงโทษตามพระราชกำาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียน	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 บริษัทจำากัด	 สมาคม	 และมูลนิธิ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 และหากบริษัทต้องการ

ระดมเงินทุนจากประชาชน	 ก็สามารถดำาเนินการในรูปแบบบริษัทมหาชนจำากัด	 ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ในส่วนของธุรกิจที่มีการร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ	 ก็จะต้องดำาเนินธุรกิจ

ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 หรือหากภาคธุรกิจ

ประสงคท์ีจ่ะรวมกลุม่ในรปูแบบสมาคมการคา้หรือหอการคา้	เพือ่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธรุกิจใหเ้ตบิโต

อย่างยั่งยืน	 จะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 และพระราชบัญญัติ

หอการคา้	พ.ศ.	๒๕๐๙	ท้ังน้ี	กรมยังไดส้ง่เสรมิการนำาทรพัยส์นิในการดำาเนนิธรุกิจมาเปน็หลกัประกันทางธรุกจิ	

เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	นอกจากนี้	บทบาทสำาคัญ

อีกด้าน	 คือ	 การกำากับดูแลธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 มีความโปร่งใส	 เป็นไปตามมาตรฐาน

การจัดทำาบัญชี	 ซึ่งธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 และพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	๒๕๔๗

พระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. ๒๔๙๙

พระราชบัญญัติกำาหนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒
หุ้นส่วนและบริษัท

พระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า
พ.ศ. ๒๕๐๙

พระราชบัญญัติ
หอการค้า

พ.ศ. ๒๕๐๙

พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด

พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ
การบัญชี

พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติ
หลักประกัน
ทางธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๕๘

วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	๒๕๔๗
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ปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ไ ด้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้ ง	

“กรมทะเบยีนการคา้” เมือ่วนัที	่๑๖	มกราคม	๒๔๖๖	

ภายใต้การกำากับของกระทรวงพาณิชย์	 โดยภารกิจ

ในช่วงก่อตั้ง	 คือ	 การรักษามาตราชั่งตวงวัดและ

รับจดทะเบียนการค้า	 ซึ่งต่อมาได้มีการปรับเปล่ียน

ภารกิจและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของ

กรมทะเบียนการค้าอยู่หลายครั้ง	

จ�กกรมทะเบียนก�รค�...
สูกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค�

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ 
ซื้ึ่งเป็นปีที่ ๗๙

กรมทะเบยีนการคา้ไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็	

“กรมพฒันาธรุกิจการค้า” โดยได้พลกิโฉม

บทบาทหนา้ท่ีของกรม	เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัการปฏริปูระบบราชการ	และขบัเคลือ่น

ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่าง

มุ่งมั่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน	ภายใต้

ภารกจิ	๔	ดา้น	ไดแ้ก่	การจดทะเบยีนธรุกจิ	

การให้บริการข้อมูลธุรกิจ	 การส่งเสริม

พัฒนาธุรกิจ	 และการสร้างธรรมาภิบาล

ธุรกิจ	

  หนังสือเลมนี้ จะบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของกรม ภารกิจและผลงานที่สําคัญตางๆ 
ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๖๖ ที่ไดพัฒนาบริการอยางตอเน่ืองรวมกับผูประกอบการและภาคธุรกิจ 
ฝาคลื่นลมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศมาโดยตลอด
จวบจนครบรอบ ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นี้ รวมทั้งการกาวสูการเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอยางครอบคลุมในทุกมิติ
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รอยปที่ผ�น 
กับก�รพัฒน�ธุรกิจไทย
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เล�ข�นง�นทะเบียน 
ผันเปลี่ยนสู Digital Service 

ภารกิจหลกัท่ีสำาคญัด้านหนึง่ท่ีเปน็เปา้หมายสำาคญัในการจัดตัง้กรมทะเบยีนการคา้	คอื	การจดทะเบยีน

นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด	ซึ่งมีวิวัฒนาการเรื่อยมาเพื่อตอบสนองกับรูปแบบการดำาเนิน

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 ผ่านยุคผ่านสมัยจนมาถึงวันที่	 ๑๖	 มกราคม	๒๕๖๖	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุ

ครบรอบ	๑๐๐	ปี	ซึ่งผ่านการพัฒนาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลมีความเป็นมาในหลายแง่มุม	หลายรูปแบบ

อย่างต่อเนื่อง	ดังจะกล่าวต่อไปนี้

	 ในก้าวแรกของการจดทะเบยีนหุน้สว่นบริษทัในประเทศไทย	มีหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบในการจดทะเบยีน	

คือ	 กองทะเบียนบริษัท	 กระทรวงเกษตราธิการ	 ซ่ึงในสมัยนั้นเป็นยุคที่ต้องขอพระราชทานอำานาจพิเศษ	

โดยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นรายๆ	ไป	

	 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท	ร.ศ.	๑๓๐	ผู้ที่จะขอจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

และบรษิทัจำากัดตอ้งดำาเนินการขอจดทะเบยีนตอ่กระทรวงยตุธิรรม	โดยหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ	คอื	หอฐเบยีร	

(หอทะเบียน)	 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	 ๒๘	 มกราคม	 ร.ศ.	 ๑๓๐	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๕)	 มีเขตอำานาจการจดทะเบียน

สำาหรับมณฑลกรุงเทพฯ	 และมีหอฐเบียรมณฑล	 ตั้งอยู่ที่ศาลมณฑลต่างๆ	 ให้ยกกระบัตรของศาลมณฑล	

เป็นเจ้าพนักงานทะเบียนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดที่มีที่ต้ังของสำานักงานใหญ่อยู่ในเขต

ของมณฑลน้ันๆ	 ซึ่งเมื่อได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดนั้น

เป็นบุคคลหนึ่งแยกต่างหากจากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น

		 ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงมพีระราชดำาริในการแกไ้ขความเสยีเปรยีบของไทย

กับต่างชาติ	 และให้ความสำาคัญต่อการค้าที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ตั้ง	

“สภาเผยแผพ่าณชิย”์	และยก	“กรมพาณชิยแ์ลสถติพิยากรณ”์	ในกระทรวงการคลัง	ขึน้เปน็	“กระทรวงพาณชิย์”

เมื่อวันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๔๖๓	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งกรมขึ้นในกระทรวงพาณิชย์	

เป็นกรมชั้นอธิบดี	 เรียกว่า	“กรมทะเบียนการค้า”	 เมื่อวันที่	๑๖	มกราคม	๒๔๖๖	ซึ่งมีหน้าที่รักษามาตรา

ชั่งตวงวัดและรับจดทะเบียนการค้า

ก‹อตัéง
กรมทะเบียนการค้า
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พลิกโ©มทะเบียนการค้า 
สู‹พัฒนาธุรกิจไทย

อำามาตย์เอก พระโกมารกุลมนตรี 
(ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 
เป็นอธิบดีคนแรกของกรมทะเบียนการค้า

นอกจากนี	้ยงัไดท้รงแกไ้ขพระราชบญัญตัลัิกษณ

เข้าหุ้นส่วนแลบริษัท	 ร.ศ.	 ๑๓๐	 โดยแก้ไข	 คำาว่า	

“เสนาบดี	 กระทรวงยุติธรรม”	 เป็น	 “เสนาบดี	

กระทรวงพาณิชย์”	โดยมีอำามาตย์เอก	พระโกมารกุล

มนตรี	 (ช่ืน	 โกมารกุล	 ณ	 นคร)	 เป็นอธิบดีคนแรก

ของกรมทะเบียนการค้า	 ทำาหน้าที่ รับผิดชอบ

ด้ า น ก า ร จ ดท ะ เ บี ย น ก า ร ค้ า ท้ั ง ห มด 	 เช่ น	

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำ ากัด	

การรักษามาตราชั่งตวงวัด	 สัญญาทางพระราชไมตรี

กับนานาประเทศ	 และการส่งเสริมการพาณิชย์

ด้านต่างๆ	ให้เจริญรุ่งเรือง	ทั้งนี้	 ได้โอนหอทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทซึ่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมตั้งข้ึน	

ไปขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์	 รวมทั้ งกำาหนดให้

กฎเสนาบดีและกฎขอ้บงัคบัใด	ๆ 	ทีเ่สนาบดีกระทรวง

ยุติธรรมได้ออกไว้	 ให้ใช้ต่อไปได้โดยให้ถือเสมือนว่า	

เป็นกฎของเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์	 รวมทั้ง

ได้โอนงานการจดทะเบียนบริษัทที่ตั้งข้ึนโดยหนังสือ

อำามาตย์เอก พระโกมารกุลมนตรี 

พระราชทานอำานาจพิเศษในแผนกทะเบียนการค้า	 กองจดทะเบียนบริษัท	 กระทรวงเกษตราธิการ	 ไปอยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	 โดยช่วงแรกได้จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท	 ร.ศ.	 ๑๓๐	 และเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	บรรพ	๓	เมื่อวันที่	๑	มกราคม	๒๔๖๗	จึงได้ดำาเนินการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาเพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมทันยุคทันสมัย	

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 “กรมทะเบียนการค้า”	 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการแบบพลิกโฉม

และเปลี่ยนชื่อเป็น	 “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”	 โดยเพิ่มบทบาทภารกิจหน้าที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ

ภารกิจใหม่ให้ครอบคลุมด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	 และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจเดิม

ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ	 เป็นผลทำาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทเกี่ยวข้องผูกพันกับธุรกิจการค้า

อย่างครบวงจร	 ตั้งแต่การบริการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ	 การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจไทย

ให้มีความเข้มแข็ง	การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	และการกำากับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

การบัญชี	รวมถงึการเปน็คลงัขอ้มลูธรุกจิของประเทศ	ทีใ่หบ้รกิารขอ้มลูและเอกสารทางทะเบยีน	เพือ่ประโยชน์

ในการทำาธุรกิจธุรกรรมต่างๆ	ด้วย
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งานทะเบียนห้างหุ้นส่วนแลีะบริษัทจำากัด 
	 ตั้งแต่โบราณประเทศไทยมีวิวัฒนาการทำาการค้าขายอย่างเสรี	 สมัยสุโขทัย

มหีลกัฐานปรากฏในหลกัศลิาจารกึพอ่ขนุรามคำาแหงมหาราชทีบ่อกเลา่เรือ่งราวกลา่วถงึ

หลักเกณฑ์การค้าขายในสมัยน้ัน	 ความตอนหนึ่งระบุว่า	 “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า 

ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟาหน้าใส”	 ประชาชนใน

สมัยสุโขทัยจึงทำาการค้าขายได้อย่างเสรี	 อยู่กินอย่างมีความสุขอุดมสมบูรณ์	

และมีพัฒนาการค้าขายอย่างเสรีเรื่อยมา	จนถึงสมัยอยุธยา	ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์

จำากัดการค้าขายบางประเภทที่เป็นสิ่งของหายากหรือมีการเรียกเก็บภาษีจังกอบ

รายได้จากการค้าขายของประชาชน	 ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นวิวัฒนาการของหลักเกณฑ์

ในการควบคุมการค้าขายของประชาชน	 และต่อมาได้มีการวิวัฒนาการรูปแบบการทำา

การค้าท่ีเร่ิมมีการรวมตัวเข้าหุ้นกันของบุคคลหลายคนเป็นกลุ่มบุคคลเพื่อทำาการค้า	

ทำาให้มีการเติบโตและเจริญก้าวหน้าเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน	 โดยมี

หลักฐานที่สำาคัญ	 คือ	 กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ	

ท่ีระบุว่า	 “ราษฎรทั้งหลายชักชวนเข้าทุนกันไปค้าขายออกกำาไรให้แบ่งกันตามมาก

และน้อย ถ้ามิได้ซ่ือสัตย์ต่อกัน เก็บเอาทุนและกำาไรซ่ึงจะได้เป็นส่วนของท่านนั้นไว้ 

ท่านว่าตระบัดสินท่าน ให้เอาทุนและกำาไร ซ่ึงเป็นส่วนของท่านนั้นต้ังไหมทวีคูณ” 

และ “ไปค้าขายด้วยกันและตกศึกแลผู้หนึ่งเอาสินนั้นรอด ให้ทำาสินนั้นเป็น ๓ ส่วน 

ได้แก่ เจ้าของสองส่วน ให้แก่ผู้เอามาส่วนหนึ่ง”	 ถือเป็นหลักเกณฑ์แรกของการร่วมกัน

เข้าหุ้นกันเพื่อทำาการค้าขายเพื่อหากำาไรมาแบ่งปันกัน	 รวมถึงการแบ่งทุนและ

ผลประโยชน์ต่อกันเมื่อมีการเลิกทำาการค้าร่วมกัน	

	 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์	 ไทยมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกมากขึ้น	

มีการนำาแนวคิดการค้าขายแบบองค์กรธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย	 ซึ่งถือเป็นยุคเริ่มต้น

ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดไทยอย่างแท้จริง	 แต่ในช่วงนั้นยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ	

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดจะเป็นการขอรับพระราชทานอำานาจพิเศษ	

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้ตั้งบริษัทเป็นรายๆ	 ไปตามที่มีผู้กราบบังคมทูล	 ทำาให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์	 มีความรับผิดจำากัดเท่าจำานวนหุ้นและมูลค่าหุ้น

ตามที่ปรากฏในใบหุ้นของบริษัทนั้น	 กรรมการและผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ประกาศพระราชทานอำานาจพิเศษท่ีได้กำาหนดไว้	 โดยบริษัทแรกที่ได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต คือ “บริษัท รถรางพระพุทธบาท ทุนจำากัด” เม่ือวันท่ี	

๒๕	กันยายน	ร.ศ.	๑๒๐	(พ.ศ.	๒๔๔๔)	และต่อๆ	มารวมทั้งสิ้น	๑๗	บริษัทซึ่งในปัจจุบัน

เหลือเพียงบริษัทเดียว	 ได้แก่	 “บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล	 ทุนจำากัด”	 หรือธนาคาร

ไทยพาณิชย์	(SCB)	ในปัจจุบัน	
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	 จุดเปลี่ยนสำาคัญที่ถือว่าเป็นการพัฒนาการของห้างหุ้นส่วน

และบริษทัจำากัดไทยเกดิขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั	

(รัชกาลที่ 	 ๖ ) 	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตรากฎหมาย

หุ้นส่วนบริษัทฉบับแรกของไทย คือ “พระราชบัญญัติลักษณ

เข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. ๑๓๐” เมื่อวันที่	 ๑	 มกราคม	 ร.ศ.	 ๑๓๐	

(พ.ศ.	 ๒๔๕๕)	 โดยมีการกำาหนดให้บุคคลสามารถตกลงเข้ากัน	

เพื่อทำากิจการร่วมกัน	 และแบ่งปันผลกำาไรที่ทำามาหาได้	 และมี

การแบ่งประเภทหรือรูปแบบของการตกลงร่วมกันไว้	๓	ประเภท	ได้แก่	

	 ๑.	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	

	 ๒.	ห้างหุ้นส่วนจำากัดสินใช้	

	 ๓.	บริษัทจำากัดสินใช้	

จุดกำ เนิด
ประมวลก®หมายแพ‹ง
และพาณิชย์ว่าด้วย
หุ้นส่วนบริษัท

	 ทั้งนี้ 	 เมื่อตกลงร่วมกันได้แล้วก็ต้องนำาความตกลงนั้นไป

จดทะเบียนที่หอทะเบียน	 ซึ่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำาหนด	

และเม่ือได้จดทะเบียนแล้วห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น	 ก็จะมีสถานะ

เป็นนิติบุคคล	 แยกสถานะออกจากผู้เป็นหุ้นส่วน	 หรือผู้ ถือหุ้น

แล้วแต่กรณ	ีนอกจากนีย้งัได้มกีารแบง่บทบญัญตัขิองกฎหมายออกเปน็

สองกลุ่ม	 เรียกว่า	 “มาตรา”	 และ	 “หลักมาตรา”	 โดยข้อความที่อยู่

ในหลักมาตราจะยกเว้นหรือแก้ไขไม่ได้เลย	 แต่สำาหรับข้อความที่ไม่ได้

อยู่ในหลักมาตรา	ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของห้าง	หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท

สามารถแก้ไขหรือยกเว้นได้	 ซึ่งผู้ท่ีจะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทต้องดำาเนินการให้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 เว้นแต่

กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศในสมัยนั้น	เช่น	กิจการรถไฟ	

รถราง	การเดินเรือ	รับประกันต่างๆ	และการธนาคาร	เป็นต้น	ที่ยังคง

ตอ้งขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตก่อน	ทัง้น้ีห้างหุ้นส่วนสามัญ

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลห้างแรก	 ตามพระราชบัญญัติลักษณ

เข้าหุ้นส่วนแลบริษัท	 คือ	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	 ชื่อ	 “วิงเสงหลง”

ซึ่งจดทะเบียนตั้งห้างเมื่อวันที่	 ๑๐	 กันยายน	๒๔๕๖	 มีวัตถุประสงค์

ขายไม้	 มีห้างหุ้นส่วนจำากัดห้างแรก ชื่อ “ธนวัฒน์สโมสรบริษัท”

จดทะเบยีนเมือ่วนัที	่๕	ตลุาคม	ร.ศ.	๑๓๑	(พ.ศ.	๒๔๕๕)	มีวัตถปุระสงค์

ให้กู้ เงินและรับจำานองที่ดินกับรับจำานำาสิ่งของ	 และบริษัทแรก

ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายดังกล่าว คือ “บริษัท สุพรรณพานิช 

จำากัดสินใช้”	 จดทะเบียนเมื่อวันท่ี	 ๘	 สิงหาคม	 ร.ศ.	 ๑๓๑	

(พ.ศ.	 ๒๔๕๕)	 มีวัตถุประสงค์ประกอบการขนส่งโดยเรือกลไฟ

และเรือยนต์	ค้าเครื่องอุปกรณ์เรือ	และรับซ่อมเรือกลไฟ	เรือยนต์
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	 ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า

ด้านเศรษฐกิจ	 มีการติดต่อค้าขายขยายวงกว้าง

ทัง้ในและตา่งประเทศ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	จงึมีพระราชดำาริใหม้ีการจัดทำา	

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”	 ขึ้น	 ดังปรากฏ

ในพระราชปรารภ	 ว่า	 “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ใช้อยู่ในเวลานี้ยังกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง	

สมควรจะนำามารวบรวมไว้แห่งเดียว	 และจัดเข้าเป็น

หมวดหมู่	 เพื่อให้สมแก่กาลสมัย	 ความเจริญ	 และ

พาณิชยกรรมแห่งบ้านเมือง	 และความสัมพันธ์กับ

นานาประเทศ...”	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ใหต้รา	“ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์บรรพ	๓”	ออกใชบ้งัคบั	ตัง้แตว่นัที	่๑	มกราคม	๒๔๖๗	บทบญัญตัิ

ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทในพระราชบัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท	ร.ศ.	๑๓๐	ได้ถูกนำามาบัญญัติไว้

ในลักษณะ	๒๒	แห่งบรรพ	๓	ทั้งหมด	เริ่มตั้งแต่มาตรา	๑๐๑๒	ถึงมาตรา	๑๒๗๓	รวมทั้งหมด	๒๖๒	มาตรา	

โดยแบ่งบทบัญญัติออกเป็น	 ๕	 หมวด	 ได้แก่	 หมวด	 ๑	 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป	 หมวด	 ๒	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	

หมวด	๓	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	หมวด	๔	บริษัทจำากัด	และหมวด	๕	การชำาระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด	

และได้แบ่งประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด	 เป็น	 ๓	 ประเภท	 เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติลักษณ

เข้าหุน้สว่นแลบรษิทั	ร.ศ.	๑๓๐	โดยตดัคำาว่า	“สนิใช้”	ทา้ยคำาห้างหุ้นสว่นจำากัดสนิใช้	และบริษทัจำากดัสนิใชอ้อก	

คงเรียกว่า	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 และบริษัทจำากัด	 และหลังจากที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา	 ๕	 ปี	 ๓	 เดือน	

จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกเลิก	 และมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ได้ตรวจชำาระใหม่แทน	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๑	 เมษายน	๒๔๗๑	 เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสม	 ทันยุคทันสมัย	

ไปพร้อมกับกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 และใช้บังคับมาตราบเท่าทุกวันนี้	 ทั้งนี้	 มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการเข้าหุ้นจัดทำาเป็นบริษัทเพ่ือ

กระทำากิจการค้าขายให้มากขึ้น	อันจะเป็นไปในทางบำารุงเศรษฐกิจของประเทศ	จึงได้แก้ไขประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๑๑๗	โดยเปลี่ยนมูลค่าหุ้น	จากหุ้นหนึ่งมิให้ต่ำากว่า	๕๐	บาท	เป็น	หุ้นหนึ่งมิให้

ต่ำากว่า	๕	บาท	หลงัจากนัน้บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยท่ี์เกีย่วกบัหุน้สว่นและบริษทักไ็ดรั้บ

การแก้ไขอีกหลายครั้ง	เช่น	

พ.ศ. ๒๕๒๑	กำาหนดให้บริษัทจำากัดมีผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินจำานวน	๑๐๐	คน	รวมทั้งห้ามบริษัทจำากัดชี้ชวน

ประชาชนให้ซื้อหุ้น	 และห้ามบริษัทจำากัดออกหุ้นกู้	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน	พ.ศ.	๒๕๒๑	ซึ่งมุ่งเน้นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงกว้างหรือประชาชนทั่วไป
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 พ.ศ. ๒๕๔๙ กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาออกของหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วน	 และ 

การลาออกของกรรมการในบริษัทจำากัด	 โดยกำาหนดให้นำาความมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 

กำาหนดเวลา	เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในผลทางกฎหมาย	และการนำาผลทางกฎหมายและขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับกรณีดังกล่าวไปใช้อ้างอิง	

 พ.ศ. ๒๕๕๑	ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหลายประการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจ	 

เช่น	 ปรับลดจำานวนผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำากัด	 จาก	 ๗	 คน	 เหลือ	 ๓	 คน	 กำาหนดให้การจัดต้ังบริษัท

สามารถทำาไดเ้สรจ็ในวนัเดยีว	การยกเลกิการสง่หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพต์อ่นายทะเบยีน	 

ลดจำานวนคร้ังในการโฆษณาคำาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์จาก	 ๒	 ครั้ง	 เหลือ	 ๑	 ครั้ง	 

ลดจำานวนการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษ	 จากเดิมต้องประชุม	 ๒	 ครั้ง	 เหลือ	 ๑	 ครั้ง	 ลดจำานวนครั้ง 

ในการโฆษณาคำาบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลจาก	๒	ครั้ง	เหลือ	๑	ครั้ง	และให้ดำาเนินการเฉพาะกรณีที่มีหุ้นผู้ถือ	 

ลดระยะเวลาการโฆษณาคำาบอกกล่าวลดทุน	 จาก	 ๗	 ครั้ง	 เหลือ	 ๑	 ครั้ง	 และแก้ไขระยะเวลาการคัดค้าน 

การลดทุนบริษัทจาก	๓	 เดือน	 เหลือ	๓๐	 วัน	 แก้ไขระยะเวลาการคัดค้านการควบรวมบริษัทจาก	๖	 เดือน	 

เหลือ	 ๖๐	 วัน	 ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำากัดแปรสภาพเป็นบริษัทจำากัดได้	 และกำาหนด 

หลกัเกณฑ์วิธกีารถอนทะเบยีนร้าง	โดยใหมี้การถอนทะเบยีนรา้งหา้งหุน้สว่นจดะเบยีนและหา้งหุน้สว่นจำากัดได	้ 

ซึง่เดมิการถอนทะเบยีนรา้งทำาไดเ้ฉพาะบรษิทัจำากดัเทา่นัน้	และไมต่อ้งสง่ประกาศจะขดีช่ือออกจากทะเบยีน 

ลงโฆษณาในราชกจิจานเุบกษา	และใหห้า้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัสิน้สภาพนติบิคุคลเมือ่ถูกขดีชือ่ออกจากทะเบยีน	

ซึ่งเดิมให้ถือว่าเป็นอันเลิกกัน	 รวมทั้งกำาหนดระยะเวลาในการร้องขอต่อศาลเพื่อคืนสู่ทะเบียนโดยห้ามมิให้

ร้องขอเมื่อพ้น	๑๐	ปี	นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

 พ.ศ. ๒๕๖๐ บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกับหา้งหุน้สว่นและบรษิทัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ได้ถูกแก้ไข 

อีกครั้ง	ซึ่งเป็นการแก้ไขโดยอาศัยคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๒๑/๒๕๖๐	เรื่อง	การแก้ไข

เพิม่เตมิกฎหมายเพ่ืออำานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ	เนือ่งจากในประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

มีบทบัญญัติบางมาตราที่มีผลกระทบต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก	

(Ease	 of	 Doing	 Business)	 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	 เช่น	 การกำาหนดให้ใบหุ้น 

ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนลงลายมือช่ือเป็นสำาคัญ	 (โดยไม่ต้องประทับตรา)	 เนื่องจากตราประทับ 

ต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดทำาตามผลสำารวจของธนาคารโลก	 และการกำาหนดให้การจ่ายเงินปันผล 

ต้องกระทำาภายใน	๑	เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการลงมติแล้ว	เป็นต้น	

 พ.ศ. ๒๕๖๕	 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	 รวมท้ังเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ	 เช่น	 ปรับลดจำานวน 

ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำากัดจาก	 ๓	 คน	 เหลือ	 ๒	 คน	 กำาหนดระยะเวลาให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผล 

หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทภายใน	 ๓	 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ	 การยกเลิก 

การโฆษณาคำาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เว้นแต่บริษัทจะมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ	 

และปรบัปรงุรปูแบบการควบรวมบรษิทัจากเดมิทีเ่ม่ือควบกนัแลว้จะต้องเกดิเปน็บริษทัใหม่เทา่นัน้	ใหส้ามารถ

เลือกได้ว่าเมื่อควบรวมกันแล้วจะเกิดเป็นบริษัทใหม่หรือให้คงบริษัทเดิมบริษัทใดบริษัทหนึ่งไว้ก็ได้	เป็นต้น
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		 นอกจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สำาคัญ

ต่างๆ	 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 ใน	พ.ศ.	 ๒๕๓๑	

ยงัไดม้กีารรวบรวมประกาศ	คำาสัง่	และแนวปฏบิตัติา่งๆ	

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

หา้งหุน้สว่นและบรษิทัจำากดั	ท่ีมอียูอ่ยา่งกระจดักระจาย	

ทัง้ทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรจำานวนกวา่	๕๘	ฉบบั	และที่

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ประมวลเข้าไว้ด้วยกัน

เปน็หมวดหมูเ่ปน็ลำาดบัขัน้ตอน	เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีน

หา้งหุน้ส่วนบริษทัมีความชัดเจน	และปรบัปรงุหลักเกณฑท์ีถ่อืปฏบิติัเกีย่วกบัการจดทะเบยีน

ห้างหุ้นส่วนบริษัทให้เหลือเท่าที่จำาเป็นสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยใช้ชื่อว่า	

“ระเบียบสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท	

พ.ศ.	 ๒๕๓๑”	 ซึ่งถือเป็นระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทฉบับแรก

ที่มีการรวบรวมและจัดทำาขึ้น	นอกจากนี้ในปี	๒๕๔๔	ยังได้มีการกำาหนดแบบวัตถุประสงค์

สำาเร็จรูปสำาหรับใช้ยื่นประกอบคำาขอจดทะเบียนขึ้น	 เพื่อให้การพิจารณาคำาขอจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวก	 รวดเร็ว	 และลดภาระ

การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์	 โดยกำาหนดไว้	 ๕	 แบบ	 ดังนี้	

แบบ	 ว.๑	 สำาหรับประกอบพาณิชยกรรม	 แบบ	 ว.๒	 สำาหรับประกอบธุรกิจบริการ	

แบบ	ว.๓	สำาหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรมและหัตถกรรม	แบบ	ว.๔	สำาหรับประกอบ

กิจการเกษตรกรรม	 และแบบ	 ว.๕	 สำาหรับประกอบธุรกิจสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค	

และได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าวเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน	 คือ	 “ระเบียบสำานักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	พ.ศ.	๒๕๖๑”

 พัฒนาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด

ขั้นตอนแรกของการยื่นขอจดทะเบียน	 คือ	

การย่ืนขอจองช่ือนิติบุคคลที่จะใช้จดทะเบียน 

ซึ่งในอดีตก่อนที่จะมีการพัฒนาให้มีการจองชื่อ	

จะเป็นการย่ืนขอจดทะเบียนเข้ามาพร้อมกับ

รายละเอยีดคำาขอจดทะเบยีนอืน่ๆ	หากนายทะเบยีน

พจิารณาแลว้เปน็ช่ือทีซ่้ำาหรอืไปคลา้ยกับนิตบุิคคลอืน่

ก็จะไม่สามารถรับจดทะเบียนได้	 ต้องแก้ไขหรือ

ยื่นคำาขอจดทะเบียนใหม่	 ซึ่งทำาให้เกิดความยุ่งยาก

ในการยื่นขอจดทะเบียน	 จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุง

มาเป็น	 ให้ผู้ที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

ยื่นขอจองช่ือท่ีจะใช้ให้ได้เสียก่อน	 โดยในช่วงแรกจะใช้เวลาในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคลที่มีผู้ยื่นขอจอง

ประมาณ	๗	วัน	เนือ่งจากตอ้งคน้ชือ่จากสมุดทะเบยีนช่ือนติิบคุคล	ต่อมาในป	ี๒๕๔๔	ไดมี้การนำาอินเทอรเ์นต็
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มาใช้ในการปฏิบตังิานโดยการสรา้งระบบจองชือ่นติบิคุคล	ทำาใหผู้้ขอจดทะเบยีนสามารถจองชือ่ 

นติบิคุคลผา่นระบบการจองชือ่ได	้และไดพ้ฒันาใชร้ะบบคอมพวิเตอรเ์ปน็ฐานขอ้มลูใหจ้องชือ่ 

ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่	 ๑๔	มกราคม	๒๕๕๖	ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการจองชื่อเหลือ	 

๑	 ถึง	 ๓	 วัน	 และในปัจจุบันการจองช่ือสามารถทำาได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการใช้ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๖๔	 

โดยผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอจองช่ือนติบิคุคลเพยีงเขา้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธรุกจิการคา้	(www.dbd.go.th)	

เลือกเมนูจองชื่อนิติบุคคล	ก็สามารถทราบผลการจองชื่อนิติบุคคลได้แบบทันทีทันใด

  ในยุคแรกเริ่มกระบวนการพิจารณาคำาขอ 

จดทะเบยีนจดัตัง้	เปลีย่นแปลง	หรอืเลกิและชำาระบญัชี 

ห้ า งหุ้ น ส่ วนและบ ริ ษัทจำ า กั ดนั้ น 	 นอกจาก 

นายทะเบียนจะพิจารณาคำาขอและเอกสารประกอบ

คำาขอจดทะเบียนที่กำาหนดไว้แล้วยังต้องพิจารณา

เอกสารอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย	เชน่	หนงัสอืนดัประชมุ	 

รายงานการประชุม	 เป็นต้น	 รวมถึงต้องเบิกแฟ้ม 

เอกสารคำาขอจดทะเบยีนของ	นติบิคุคลเพือ่นำาขอ้มลู 

การจดทะเบียนเดิมมาประกอบการตรวจสอบคำาขอจดทะเบียน	 ทำาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ 

พิจารณาค่อนข้างนาน	 ผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องยื่นเอกสารไว้ให้นายทะเบียนพิจารณาและ 

นัดมารับฟังผลการพิจารณาในภายหลัง	(ประมาณ	๗	วัน)	ว่าสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่

ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุง 

และปฏิ รูประบบบริหารราชการ 

ขนานใหญ่	 เรียกว่า	 Reengineering	

โดยกรมทะเบียนการค้าในสมัยนั้น 

ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ กั บ ก า ร ป ฏิ รู ป

กระบวนการจดทะเบียน	 โดยได้ 

ปรับมาใช้ระบบ	 Image  Processing	

หรือเทคโนโลยีดิจิทัลการประมวล

ผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคู่

กับแฟ้มทะเบียนทำาให้การพิจารณา 

รับจดทะเบียนประเภทต่างๆ	 ได้โดยไม่ต้องเบิกแฟ้มสามารถตรวจสอบข้อมูลเก่าจากระบบ	 

Image	และลดการตรวจเอกสารประกอบบางประเภท	เชน่	หนงัสอืนดัประชมุ	รายงานการประชมุ	 

เป็นต้น	 ทำาให้กระบวนการพิจารณารับจดทะเบียนลดลง	 และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน	 

จาก	 ๗	 วัน	 เป็นการจดทะเบียนภายในวันเดียว ทำาให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถรอผล 

การพิจารณาจดทะเบยีนไดเ้ลย	โดยไมต่อ้งยืน่คำาขอทิง้ไวแ้ละรอผลภายใน	๗	วนั	เหมอืนดงัเดมิ 

ก่อนการปฏิรูประบบราชการ
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 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร เ ส ริ ม แ ก ร่ ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

  จดัทำาหลกัสตูรอบรมนายทะเบยีน	ทัง้ระดบัตน้

และระดับเข้มข้น	 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเพ่ิม

ศักยภาพด้านการจดทะเบียนทั้งในเรื่องกฎระเบียบ	

หลกัเกณฑ	์คำาวนิจิฉยั	แนวปฏบิตั	ิเพือ่ใหน้ายทะเบยีน

มีความเข้าใจ	 สร้างประสิทธิภาพในการพิจารณา

คำาขอจดทะเบียนทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	 รวมถึงปลูกฝังบุคลากรให้มีใจรักบริการ	

(Serv ice	 Mind)	 และให้บริการแบบเป็นมิตร	

เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการให้มากที่สุด	

รวมทั้ ง ไ ด้จัดทำ าคู่ มือแนวทางการปฏิบัติ งาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไ ด้ยึดถือและปฏิบัติให้ เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน	 ทำาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

แก่ผู้รับบริการ	 ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์การให้

บริการที่ดีมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน	

 เสริมแกร่ง เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด
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 ขยายสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

  ครัง้เมือ่มกีารจดัตัง้กรมทะเบยีนการคา้ขึน้ภายใตก้ระทรวงพาณชิย์	สถานท่ีรบัจดทะเบยีนห้างหุน้สว่น 

และบริษัทจำากัด	ยังคงเรียกว่า	“หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท”	โดยหอทะเบียนในเขตมณฑลกรุงเทพฯ	ตั้งอยู่ที่ 

กองหุ้นส่วนบริษัท	 กรมทะเบียนการค้า	 ส่วนต่างจังหวัดในช่วงแรกยังคงฝากงานจดทะเบียนไว้กับ 

ศาลมณฑลและศาลจังหวัด	 และเมื่อได้จัดตั้งสำานักงานพาณิชย์จังหวัด	 จึงได้โอนงานให้กับพาณิชย์จังหวัด	 

โดยแต่งตั้งให้พาณิชย์จังหวัดเป็นนายทะเบียน	 แต่ในทางปฏิบัตินั้น	 เนื่องจากการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

เปน็งานเฉพาะดา้นทีต้่องอาศยัความรูเ้กีย่วกบักฎหมายและระเบยีบปฏิบติัทีมี่ลักษณะพเิศษ	จงึมีความจำาเปน็ 

ต้องส่งคำาขอจดทะเบียนให้ส่วนกลางเป็นผู้ตรวจพิจารณาให้	 โดยในส่วนกลางได้กำาหนดให้มีกองทะเบียน 

ภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบ	 ทำาให้ในช่วงเวลานั้นผู้ที่จะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดที่มีที่ตั้ง 

ของสำานักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดต้องรอการพิจารณาการจดทะเบียนจากส่วนกลางซึ่งอาจใช้ 

เวลานานพอสมควร	 และหากมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข	 ก็จะต้องส่งเรื่องกลับไปกลับมา	 ซึ่งอาจไม่สะดวก

รวดเร็วเท่าไหร่นัก	

	 	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 ได้เปลี่ยนชื่อ	 “หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท”	 เป็น	 “สำานักงานทะเบียน 

หุ้นส่วนบริษัท”	 และได้จัดตั้งสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด	 และให้มีนายทะเบียน

ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทในแต่ละจังหวัด	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 

มาตรา	๑๐๑๔	ซึ่งให้อำานาจไว้	ดังนี้ 

ปฏิรูปการจดทะเบียน
ให้สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
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   สำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ตั้งอยู่	 ณ	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	

โดยมีอธิบดกีรมทะเบยีนการค้าเปน็นายทะเบยีนกลาง	ผูอ้ำานวยการกอง	ผูเ้ชีย่วชาญ	และนักวชิาการพาณชิย์

ชำานาญการพิเศษ	 เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง	 เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด

ที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร

  สำานกังานทะเบยีนหุ้นส่วนบรษัิทกรงุเทพมหานคร	ตัง้อยู	่ณ	กองทะเบยีนธรุกจิ	กรมพฒันาธรุกิจการคา้	

กระทรวงพาณิชย์	 (ปัจจุบัน	 คือ	 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง)	 และสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

เขตพื้นที่ต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร	(ปัจจุบันมีทั้งหมด	๖	เขต	คือ	สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า	เขต	๑	-	๖)	

โดยแต่งตั้งข้าราชการระดับต่างๆ	 ในส่วนกลางเป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัทจำากัดที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  สำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบรษิทัจังหวัด	ต้ังอยู	่ณ	สำานกังานพาณชิยจ์งัหวัดทกุจงัหวัดท่ัวประเทศ	

โดยมีพาณิชย์จังหวัด	 และข้าราชการระดับชำานาญการพิเศษ	 เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง	 และข้าราชการ

ระดับต่างๆ	 ท่ีประจำาอยู่ในส่วนภูมิภาค	 (ต่างจังหวัด)	 เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วน

และบริษัทจำากัดที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เขตพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ	 และในระยะต่อมาการค้าการพาณิชย์

ในส่วนภูมิภาคขยายตัวเติบโตมากขึ้น	 ประกอบกับมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนอกเขตตัวจังหวัด	 จึงมี

การพจิารณาจดัตัง้สำานกังานสาขาของแตล่ะจงัหวดัในบางจงัหวดั	ไดแ้ก	่สาขาพทัยา	จงัหวดัชลบรุ	ีสาขาหวัหิน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สาขาแม่สอด	จังหวัดตาก	และสาขาเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 	 อย่างไรก็ตาม	 โดยปกติห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดไม่อาจยื่นคำาขอนอกเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่ได้	 แต่เนื่องจากในปัจจุบันระบบการจดทะเบียนได้พัฒนาปรับปรุงมีการนำาเทคโนโลยี

สมัยใหมม่าใช้ในการเกบ็รกัษาขอ้มลูทางทะเบยีน	ทำาใหส้ามารถตรวจคน้	และตรวจสอบรายการทางทะเบียน

ของนิติบุคคลทุกรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั่วประเทศ	 จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการจดทะเบียน

ขา้มเขตจงัหวดั	ซึง่ตอ่มามกีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎระเบยีบ	ทีเ่กีย่วข้องเพือ่อำานวยความสะดวกแกผู้่ประกอบธรุกจิ

ทั่วประเทศให้สามารถจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัดได้	 ทั้งนี้	 โดยอาศัยอำานาจของนายทะเบียนกลางที่กำาหนด

ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนกลางสามารถรับจดทะเบียนได้ทั่วราชอาณาจักร	 เป็นผู้รับจดทะเบียนคำาขอท่ียื่น

นอกเขตจังหวัดท่ีสำานักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่	 ซึ่งในปัจจุบันสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดได้	 ณ	 สำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททุกแห่งทั่วประเทศ	 และโดยเฉพาะ

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานั้น	 สามารถรับพิจารณาคำาขอจดทะเบียน

ทุกประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาสได้
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 การพลิกโฉมศูนย์บริการจดทะเบียน 

	 	 ปรับภาพลักษณ์ศูนย์บริการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานเดียวกัน	 โดยเริ่มเปิดให้บริการแห่งแรก	 

ณ	 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง	 สนามบินน้ำา	 เม่ือวันท่ี	 ๑๓	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 และดำาเนินการจนครบ 

ทุกศูนย์บริการทั่วประเทศ	 ในวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 ศูนย์บริการจดทะเบียนทุกแห่งเน้นภาพลักษณ์ 

สะอาด	สวยงามดทัูนสมยั	ปรับปรุงสิง่อำานวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร	จดัใหม้เีจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหค้ำาแนะนำา

ปรึกษาเบื้องต้นและอำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ	 มีระบบคิว	 มุมกาแฟ	 สำาหรับผู้มาติดต่อระหว่าง

รอรับการตรวจพิจารณา	 เพ่ือให้อ่านหนังสือ	 ดื่มกาแฟ	 รวมถึงการจัดทำาระบบประเมินผลความพึงพอใจ

อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ	และนำามาพัฒนาปรับปรุงให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงเป้าหมาย	

	 	 ตลอดระยะเวลาร้อยปท่ีีผ่านมากรมฯ	ไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้นติบุิคคลประเภทตา่งๆ	ดงักลา่ว	ไปแลว้ 

กว่า	๑,๗๐๐,๐๐๐	ราย	แบ่งเป็น	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	๙,๗๐๕	ราย	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	๖๐๘,๐๐๑	ราย	

บริษัทจำากัด	 ๑,๑๕๘,๔๙๔	 ราย	 ในจำานวนนี้มีนิติบุคคลท่ีไม่ได้ดำาเนินกิจการแล้วจำานวน	 ๙๓๒,๙๒๗	 ราย	 

คงเหลือนิติบุคคลที่ดำาเนินกิจการอยู่จำานวน	๘๔๓,๒๗๓	ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๕)	
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งานทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบยีนพาณชิย์เกดิขึ�นเปน็ครั�งแรกในป ีพ.ศ. ๒๔๗๙

โดยผลของการตราพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	

ซึง่มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวันท่ี	๒๙	พฤศจกิายน	๒๔๗๙	โดยกำาหนดให้พอ่ค้า	

ได้แก่บุคคลธรรมดา	 หรือนิติบุคคล	 ซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพ

ปกตติอ้งจดทะเบยีนพาณิชย์	โดยมีทีต่ัง้สำานักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องทีใ่ด

ให้จดทะเบียนพาณิชย์	 ณ	 สำานักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น	

ทั้งนี้	 กองสนเทศ	 กรมพาณิชย์	 เป็นสำานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์

รบัจดทะเบยีนพาณชิย์ในเขตจังหวดัพระนครและธนบรีุ	สำาหรบัพาณิชยกจิ

ที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์	 ได้แก่	 การซื้อ	 ขาย	 แลกเปลี่ยน	 ให้เช่า	

การหตัถกรรม	หรอือตุสาหกรรม	การเปน็นายหนา้	หรอืตวัแทนคา้ตา่ง	

รับขน	ทางบก	ทางน้ำา	และทางอากาศ	การขายทอดตลาด	การแลกเปล่ียน

เงินตรา	 การให้กู้ยืมเงิน	 การธนาคาร	 การเครดิตฟองซิเอร์	 หรือ

การโพยก�วน	การรับประกันภัย	ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

จะประกาศกำาหนดเป็นครั้งคราว	 ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ว่าด้วยจดทะเบียนพาณิชย์	เป็นระยะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์	ดังนี้

พ.ศ. ๒๔๙๐	 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	

มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ๒)	

พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 โดยให้สำานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์	 รับจดทะเบียน

ในจงัหวดัพระนคร	จงัหวดัธนบรุ	ีจงัหวัดสมุทรปราการ	จงัหวดัสมทุรสาคร

และจังหวัดนนทบุรี	 ทั้งนี้	 กองทะเบียนพาณิชย์	 กรมทะเบียนการค้า	

เป็นสำานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์	

ส่งเสริมการค้า 
บุคคลธรรมดา
ด้วยทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. ๒๔๙๙	 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	

พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	๒๔๙๙	สาระสำาคัญที่มีการปรับปรุง

แก้ไขใหม่	เช่น	ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจได้แก่บุคคลธรรมดา	

หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติต้อง

จดทะเบียนพาณชิย	์และเพิม่เตมิพาณชิยกจิบางประเภท	เชน่	

การรับจ้างทำาของ	 การคลังสินค้า	 เพิ่มรายการจดทะเบียน

เรื่องเงินทุนของผู้ประกอบพาณิชยกิจเพี่อทราบฐานะ

ของพ่อค้า	และแก้ไขโทษให้สูงขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำาความผิดเกรงกลัว	เข็ดหลาบ	ทั้งนี้	การกำาหนดให้ผู้ประกอบ

พาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้ทราบสถิติและหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจของพ่อค้า

ที่ถูกต้องเชื่อถือได้	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 และการปรับปรุง

ขยายการเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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พ.ศ. ๒๕๔๖	ไดม้กีารกำาหนดพาณิชยกิจเพ่ิมเติมโดยตราเปน็พระราชกฤษฎกีากำาหนดกิจการเปน็พาณชิยกจิ	

พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้แก่	การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต	การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลง

โดยคาราโอเกะ	 การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์	 และการให้บริการตู้เพลง	 และต่อมารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำาหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน	 โดยเฉพาะให้บุคคลธรรมดา	

หา้งหุน้สว่นสามญั	หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน	ห้างหุ้นสว่นจำากดั	บรษิทัจำากดั	และบรษิทัมหาชนจำากดั	ซ่ึงประกอบ

พาณิชยกิจ	 เช่น	 การขายหรือให้เช่า	 หรือผลิต	 รับจ้างผลิต	 แผ่นซีดี	 แผ่นดีวีดี	 แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล	

เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง	 การขายอัญมณี	 หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี	 โรงงานแปรสภาพ	

แกะสลัก	และการทำาหตัถกรรมจากงาชา้ง	การคา้ปลกี	การคา้สง่งาชา้ง	และผลติภณัฑจ์ากงาชา้ง	การให้บรกิาร

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต	 การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ	 การให้บริการ

เครื่องเล่นเกมส์	และการให้บริการตู้เพลง	รวมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	การซื้อขายสินค้าหรือบริการ	

โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	การให้บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า

หรือบริการ	 โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 การบริการอินเทอร์เน็ต	

และการให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์	

พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	

มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ๒)	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นสำานักงานกลาง

ทะเบียนพาณิชย์มีหน้าท่ีกำากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์	 และ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำาหนดขั้นตอนการกระจายอำานาจ

ให้แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	โดยแกไ้ขเพิม่เติมให้กรุงเทพมหานคร	

เมอืงพทัยา	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำาหนดเป็นสำานักงาน

ทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่ของตน	

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่ิมถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ให้องค์การ

บรหิารสว่นจงัหวัด	(อบจ.)	เมอืงพทัยา	และกรุงเทพมหานคร	ต้ังแต่วันที	่

๖	ตุลาคม	๒๕๔๖	 เฉพาะการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจบางประเภท	และในปี	๒๕๕๑	

ไดถ้า่ยโอนงานจดทะเบยีนพาณชิยค์รบทกุประเภทพาณชิยกจิใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด	(อบจ.)	เมอืงพทัยา	

และกรุงเทพมหานคร	โดยในภูมิภาค	ให้มีผลตั้งแต่วันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๑	และในเขตกรุงเทพมหานคร

ใหม้ผีลตัง้แตว่นัท่ี	๑	ตลุาคม	๒๕๕๑	หลงัจากนัน้	กรมพฒันาธรุกจิการคา้ไดถ่้ายโอนภารกจิงานจดทะเบยีนพาณิชย์

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 ไปสู่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 ทั่วประเทศ	

ในต้นเดือนมกราคม	 ๒๕๕๔	 ซึ่งการโอนถ่ายภารกิจดังกล่าว	 ช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

ในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์	 ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางและผู้ประกอบการสามารถนำาหลักฐาน
การจดทะเบยีนพาณชิยไ์ปใชใ้นการทำาธรุกรรมได้	โดยข้อมลูสถติิการจดทะเบยีนพาณชิย	์ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๖๕	

มีการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งยังประกอบพาณิชยกิจอยู่	 จำานวน	 ๑,๔๕๑,๐๗๔	 ราย	 โดยเป็นการ

ประกอบพาณิชยกิจ	เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๙๔,๗๐๖	ราย	
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งานทะเบียนสมาคมการค้าแลีะหอการค้า 
	 เดมิยังไมม่กีฎหมายว่าดว้ยสมาคมการคา้และหอการคา้	โดยเฉพาะสมาคมการค้า

และหอการค้าตา่งๆ	ท่ีมีอยู	่ไดจ้ดทะเบยีนเปน็สมาคมธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย์	 แต่วัตถุที่ประสงค์และวิธีการดำาเนินการของสมาคมการค้าและหอการค้า

มีความแตกต่างกับสมาคมธรรมดาเป็นอันมาก	ซึ่งสมาคมการค้าและหอการค้าเป็นการ

รวมตัวของผู้ประกอบการค้าประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์

ในการจัดตั้งเพ่ือส่งเสริมในการประกอบวิสาหกิจและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก	 ทำาให้

มอีทิธิพลสำาคญัเกีย่วกบัการคา้และเศรษฐกจิของประเทศ	จงึสมควรทีจ่ะแยกสมาคมการคา้

และหอการค้าออกจากสมาคมธรรมดาและวางระเบียบในการจัดตั้ง	 กำาหนดขอบเขต

แห่งวัตถุท่ีประสงค์	 วิธีดำาเนินกิจการของสมาคมการค้าและหอการค้า	 และการควบคุม

การดำาเนินงาน	 รวมทั้งกำาหนดข้อห้ามมิให้สมาคมการค้าและหอการค้าดำาเนินการใดๆ	

อันจะเป็นผลกระทบกระเทือนการค้า	เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ	ตลอดจน

กำาหนดวิธีการลงโทษเม่ือดำาเนินการอันผิดกฎหมาย	 รวมทั้งสั่งยุบเลิกสมาคมการค้า

และหอการค้า	 โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติสมาคมการค้า	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 และ

พระราชบญัญัตหิอการคา้	พ.ศ.	๒๕๐๙	โดยใหจ้ดัตัง้สำานกังานกลางทะเบยีนสมาคมการค้า

และสำานกังานกลางทะเบยีนหอการคา้ขึน้ครัง้แรกในกรมการคา้ภายใน	กระทรวงเศรษฐการ	

เพื่อควบคุมการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า

ทัว่ราชอาณาจกัร	และทำาหนา้ทีเ่ปน็สำานกังานทะเบยีนสมาคมการคา้ประจำาจงัหวดัพระนคร

และจังหวัดธนบุรี	 และสำานักงานทะเบียนหอการค้าประจำาจังหวัดพระนครและ

จังหวัดธนบุรีด้วย ในจังหวัดอื่นให้จัดตั้งสำานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำาจังหวัด

ขึน้ตรงตอ่สำานกังานกลางทะเบยีนสมาคมการคา้	และจดัตัง้สำานกังานทะเบยีนหอการคา้

ประจำาจังหวัดขึ้นตรงต่อสำานักงานกลางทะเบียนหอการค้า	 และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญัติสมาคมการคา้	พ.ศ.	๒๕๐๙	และพระราชบญัญติัหอการค้า	พ.ศ.	๒๕๐๙	ดงันี้
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 พ.ศ. ๒๕๕๐	 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	 ๑	 โดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า	 (ฉบับที่	 ๒)	

พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ให้จัดตั้งสำานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าขึ้นใน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 เพื่อควบคุมการออก 

ใบอนุญาตและการจดทะเบียนสมาคมการค้า	 ทั่วราชอาณาจักร	 

รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำาเนิน

กิจการของสมาคมการค้า	ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

	 พระราชบัญญัติหอการค้า	พ.ศ.	๒๕๐๙	แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	๑	 

โดยพระราชบัญญัติหอการค้า	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ให้จัดตั้ง

สำานักงานกลางทะเบียนหอการค้าขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณชิย	์เพือ่ควบคมุการออกใบอนญุาตและการจดทะเบยีน

หอการค้าท่ัวราชอาณาจักร	 รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

เก่ียวกับการจัดตั้ง	 การเข้าเป็นสมาชิก	 และการดำาเนินกิจการ 

ของหอการค้าให้เหมาะสม	 เพื่อให้หอการค้ามีความเข้มแข็งและ 

มีความคล่องตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น	

 พ.ศ. ๒๕๖๔	 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหอการค้า	 

พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 คร้ังท่ี	 ๒	 โดยพระราชบัญญัติหอการค้า	 (ฉบับที่	 ๓)	 

พ.ศ.	๒๕๖๔	โดยแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตับิางประการใหม้คีวามเหมาะสม 

กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 โดยกำาหนดหน้าที่ ของหอการค้า 

ในการดำาเนินการต่าง	 ๆ	 เพิ่มขึ้น	 อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าและ 

การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น	รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์

การเลกิหอการค้าโดยมตขิองท่ีประชุมใหญใ่ห้เหมาะสมยิง่ขึน้	ตลอดจน

ยกเลิกการกำาหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียม

	 ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๕	มีสมาคมการค้าคงอยู่	จำานวน	

๓,๐๑๔	แห่ง	โดยตั้งอยู่ในพื้นที่	กทม.	จำานวน	๑,๐๗๒	แห่ง	และตั้งอยู่

ในพื้นที่ภูมิภาค	จำานวน	๑,๙๔๒	แห่ง

	 ในสว่นของการจดทะเบียนหอการคา้	ณ	วันที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๖๕	 

จำานวนหอการค้าคงอยู่	จำานวน	๑๒๐	แห่ง	โดยแยกเป็นสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย	 จำานวน	 ๑	 แห่ง	 หอการค้าไทย	 จำานวน	 ๑	 แห่ง	

หอการค้าจังหวัด	จำานวน	๗๖	แห่ง	และหอการค้าต่างประเทศ	จำานวน	

๔๒	แห่ง

สนับสนุน 
รวมกลุ่มสมาชิกการค้า  
พัฒนาวิสาหกิจไทย
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งานอนุญาตการประกอบธุรกิจข้องคนต่างด้าว
	 ก่อนปี	 ๒๕๑๕	 ประเทศไทยยังไม่มีการแยกการควบคุมการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวออกจากการควบคุมการทำางานของคนต่างด้าว	 กฎหมายที่มีอยู่จึงเน้นไปที่

การควบคุมการทำางานของคนต่างด้าวเป็นหลัก	 เช่น	 พระราชบัญญัติช่วยอาชีพและ

วชิาชพี	พ.ศ.	๒๔๘๔	ตอ่มาเม่ือการค้าขายเจริญมากข้ึน	กฎหมายธรุกจิไดแ้ยกการควบคมุ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกจากการควบคุมการทำางานของคนต่างด้าว	

โดยให้การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์	

และการทำางานของคนต่างดา้วอยูภ่ายใต้การดแูลของกระทรวงแรงงานฯ	โดยในป	ี๒๕๑๒	

กรมทะเบยีนการคา้	(ปจัจบุนั	คอื	กรมพฒันาธรุกจิการคา้)	ไดพ้ยายามกำาหนดหลกัเกณฑ์

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 โดยยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	 ....	 ขึ้น	 เนื่องจากมีคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร

จำานวนมากและทวีขึ้นเป็นลำาดับ	 ประกอบกับประชาชนชาวไทยมีความสามารถทั้งใน

ด้านวิทยาการและกำาลังเงินที่จะประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 จึงจำาเป็น

ตอ้งกำาหนดหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าวเพือ่รกัษาดลุอำานาจทางการคา้

และเศรษฐกิจของประเทศ	 และเพื่อให้การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม	 กรมทะเบียนการค้าจึงนำาเสนอร่างกฎหมายฯ	 ดังกล่าว

ต่อคณะรัฐมนตรี	 ซ่ึงภายหลังจากการปฏิวัติ	 เม่ือวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	๒๕๑๔	 และ

คณะปฏิวัติได้นำาร่างกฎหมายดังกล่าวประกาศออกเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ	

ฉบบัที	่๒๘๑	หรอื	ป.ว.	๒๘๑	ลงวนัที	่๒๔	พฤศจกิายน	๒๕๑๕	เพือ่บงัคบัใชเ้ปน็กฎหมาย

	 หลังจากท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๒๘๑	 มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลากว่า	

๕	 ปี	 รัฐบาลได้ประสบกับปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 ส่งผลให้ไม่สามารถทราบจำานวนคนต่างด้าวที่

ประกอบธุรกิจในประเทศได้อย่างถูกต้อง	 ดังนั้น	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้แก้ไข

เพิม่เตมิประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบบัที	่๒๘๑	เพือ่ควบคมุคนต่างดา้วทีเ่ขา้มาในประเทศ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 ให้ประกอบธุรกิจในประเทศได้เฉพาะที่

รฐัมนตรปีระกาศกำาหนด	เพือ่ความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ	โดยคนต่างดา้ว

ดังกล่าวจัดเป็นกลุ่มคนต่างด้าวกรณีพิเศษ	 ประกอบด้วย	 คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ	 คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้

รับสัญชาติไทย	 คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 คนต่างด้าว

กรณีพิเศษจะประกอบธุรกิจได้เฉพาะธุรกิจใดในท้องที่ใดที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา	โดยสามารถประกอบธรุกจิได	้๔	หมวด	ไดแ้ก่	หมวด ๑	การประกอบ

ธุรกิจทางเกษตรกรรม	 หมวด ๒	 การประกอบธุรกิจทางพาณิชยกรรม	 หมวด ๓

การประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรม	ทั้งนี้	 เฉพาะที่กระทำาโดยใช้แรงงาน

ในครอบครัว	และ/หรือมีลูกจ้างไม่เกิน	๓	คน	หมวด ๔	การประกอบธุรกิจบริการ	

รักษาสมดุล
ให้ธุรกิจไทย
แข่งขันได้
กับชาวต‹างชาติ
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	 ต่อมาในปี	 ๒๕๓๔	 ได้มีการแก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๘๑	อีกครั้ง	 เนื่องจากสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ได้มีความเห็นในเรื่องการตีความ	คำานิยาม	 “คนต่างด้าว”	ตามข้อ	๓	แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๘๑	โดยตีความว่า	การแปลความบทบัญญัติดังกล่าว	ต้องถือตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย	 ดังนั้นทุนของคนต่างด้าวจึงต้องพิจารณาจากทุนตามความเป็นจริง	 โดยพิจารณาลงไปถึงสัดส่วน

ของทุนของคนต่างด้าวในแต่ละนิติบุคคล	 แล้วนำามาคิดรวมในอัตราที่เป็นสัดส่วนกัน	 จากความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎกีาดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิปญัหาและอปุสรรคแกค่นตา่งดา้วในการเขา้มาลงทนุในประเทศไทย	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในขณะนั้น	 ดังนั้น	 เพื่อให้จำานวนทุน	 จำานวนผู้ลงทุน	 และความเกี่ยวพัน

ระหว่างนิติบุคคลกับผู้ลงทุนมีขอบเขตจำากัดอยู่เฉพาะในนิติบุคคลลำาดับแรกเท่านั้น	 ส่วนลำาดับชั้นต่อๆ	 ไป

ของแตล่ะนติิบคุคลท่ีเขา้ไปรว่มลงทุนนัน้	เปน็ลำาดับช้ันทีไ่มม่คีวามเก่ียวข้องสมัพนัธอ์ยูกั่บนิตบิคุคลในลำาดับแรก	

(ไม่มีการนับสะสมจำานวนทุนของคนต่างด้าว)	 ดังนั้น	 จึงได้แก้ไขคำานิยามของคนต่างด้าว	 ตามข้อ	 ๓	 (๑)	

จาก	 “นิติบุคคลซึ่งทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น”	 เป็น	 “นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนต้ังแต่

กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว	 หรือนิติบุคคลซ่ึงมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าต้ังแต่กึ่งหนึ่งของ

ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น”
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การยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ 

เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงไปสู่ พระราช บัญญั ติ

การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

	 แนวนโยบายแห่งรัฐทางการค้าได้เริ่ม

เปลีย่นแปลงไปสูก่ารคา้เสรตีามกรอบความตกลง

การคา้เสรีขององค์การการค้าโลก 	ซึง่ประเทศไทย

ได้เข้าเป็นภาคี  	 ทำาให้ประเทศไทยถูกผูกพัน

ที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบความตกลงที่ได้ทำาไว้	

จึ ง มีการปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ 	

ฉบับที่	 ๒๘๑	 (ป.ว.	 ๒๘๑)	 ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการ

มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๖	 และได้ปรับปรุงเรื่อยมา

ในหลายสมัยรัฐบาล	 จนกระทั่งสำาเร็จเป็น

พระราชบัญญตักิารประกอบธุรกจิของคนตา่งด้าว	

พ .ศ . 	 ๒๕๔๒	 ซึ่ งมี ผลบั งคั บ ใช้ เมื่ อ วั นที่ 	

๓	มีนาคม	๒๕๔๓

	 ตัง้แตพ่ระราชบญัญตัฯิ	มผีลบงัคบัใช้จนถงึ

ปัจจุบัน	(ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	๒๕๖๕)	มีคนต่างด้าว

ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธรุกิจตามมาตรา	๑๗	

จำานวน	๖,๒๔๒	ราย	ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	

ส่วนธุรกิจตามบัญชีสองยังไม่ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวยื่นคำาขออนุญาต	ทั้งนี้	จากสถิติพบว่า	

ธุรกิจที่คนต่างด้าวขออนุญาตมากท่ีสุด	 คือ	 ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม	 (๒๑)	 ทั้งนี้	

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงกำาหนดธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวสามารถ

ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต	 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวงกำาหนด

ธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของของคนต่างด้าวมาแล้ว	 จำานวน	

๔	 ฉบับ	 โดยล่าสุดเป็นกฎกระทรวงในปี	 ๒๕๖๒	 โดยมีจำานวนธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาต

มากกว่า	 ๔๐	 ธุรกิจ	 และแนวโน้มยังคงมีจำานวนธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาต	 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	

ตามการทบทวนประเภทธุรกิจในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติฯ	 เนื่องจากเป็นหน้าที่

ที่ต้องทบทวนตามที่พระราชบัญญัติฯ	กำาหนด	(มาตรา	๙	วรรคสอง)	สำาหรับการขอหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยผลของสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี

หรือมีความผูกผันตามพันธกรณี	 ตามมาตรา	 ๑๐	 ประกอบ	 มาตรา	 ๑๑	 มีคนต่างด้าว

ที่ได้รับหนังสือรับรองจำานวน	๒,๐๒๔	ราย	และมีคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	 หรือได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรม

หรอืประกอบการค้าเพ่ือสง่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยการนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

หรือตามกฎหมายอ่ืน	 จำานวน	 ๕,๔๕๕	 ราย	 โดยปัจจุบันประเทศที่ได้รับใบอนุญาต

และหนังสือรับรองฯ	มากที่สุด	๓	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	อเมริกา	และสิงคโปร์	
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เริ่มต้นบริษัทมหาชน 
กับการคุ้มครองนักลงทุน

งานทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด 

	 การประกอบธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมในรูปแบบบริษัทจำากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ได้ขยายตัวเจริญก้าวหน้า	ทำาให้มีบริษัทจำากัดจำานวนมากที่มีทุนทรัพย์บริษัทละหลายสิบล้านถึง 

หลายร้อยล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจมีมูลค่าคิดเป็นเงินรวมกันปีละหลายหมื่นล้านบาท	และได้จำาหน่ายหุ้นให้แก ่

ประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วจนกระทั่งบริษัทนั้นมีผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนมาก	 แต่ประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น	 ไม่สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ในบรษิทัดงักลา่วไดอ้ยา่งเพยีงพอและไมไ่ดใ้ห้อำานาจผูถ้อืหุน้ควบคมุการบรหิารงานของบริษทัจงึจำาเปน็ตอ้ง 

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมทันสมัย	 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งเป็นช่องทาง 

ในการระดมเงินทุน	 ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาตลาดทุน	 จึงได้ตรากฎหมาย 

บริษัทมหาชนจำากัดขึ้น	 คือ	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 ฉบับแรกท่ีกำาหนดหลักการ 

ของการเป็นบริษัทมหาชน	 ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่	 ๑๐๐	 คนขึ้นไป	 กฎหมายฉบับนี้ใช้ได้มาระยะหนึ่ง	 

พบว่ายังต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยได้ระดมความเห็น 

จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต่อมาได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำากัด	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งหลักการสำาคัญของการเป็นบริษัทมหาชนจำากัดในฉบับนี้	คือ	เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยมี 

ความประสงคใ์นการเสนอขายหุน้ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปและมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเรือ่ยมา	ทำาใหม้ลีกัษณะพเิศษ

กว่าบริษัทจำากัดทั่วๆ	ไป	เช่น	
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	 •	 การนำาบริษัทมหาชนจำากัดไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้หุ้นของบริษัท

สามารถซื้อขายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ได้

	 •	การแปลงหนีเ้ปน็ทนุ	เพือ่ปรบัโครงสรา้งหนีข้องบรษิทัมหาชนจำากดัโดยการออกหุน้ใหม	่เพือ่ชำาระหนี้

แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

	 •	 การซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนจำากัดคืน	 เพื่อบริหารจัดการหุ้นที่บริษัทได้จำาหน่ายออกไปแล้วในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	 หรือเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำาไร

สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน

		 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	๒๕๓๕	มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำานวน	๓	ครั้ง	เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	โดยปรับปรุงบทบัญญัติที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ	ดังนี้	

  พ.ศ. ๒๕๔๔	แก้ไขครั้งที่	๑	โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๔	กำาหนด

มูลค่าหุ้นขั้นต่ำา	 และให้บริษัทมหาชนจำากัดสามารถซื้อหรือถือหุ้นของตนเองได้	 หรือใช้ประโยชน์จากการ

ใช้หนี้แปลงเป็นทุนได้	 รวมท้ังสามารถนำาทุนสำารองบางประเภทมาใช้ในการบริหารทางการเงินของบริษัท

เพื่อลดผลขาดทุนสะสม	 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทและเป็นแรงจูงใจนักลงทุน	 รวมทั้งให้มี

ส่วนในการช่วยฟ้�นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน

  พ.ศ. ๒๕๕๑	แก้ไขครั้งที่	๒	โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ให้อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายมีอำานาจเปรียบเทียบในความผิด

ที่มีโทษปรับสถานเดียวได้	 เพื่อให้ความผิดดังกล่าวสามารถเลิกกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	และเพื่อเป็นการลดจำานวนคดีเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำากัดที่ฟ้องร้องต่อศาล	

  พ.ศ. ๒๕๖๕ แกไ้ขครัง้ท่ี	๓	โดยพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจำากดั	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.		๒๕๖๕	โดยกำาหนด

ให้บริษัทมหาชนจำากัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุม

ผู้ถือหุ้น	 การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร	 ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	 อันจะเป็นการ

ลดภาระและอำานวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำากัดและประชาชน	 และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

	 ณ	วนัท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๖๕	มีนติบิคุคลประเภทบริษทัมหาชนจำากัดทีจ่ดทะเบียนจัดตัง้และยังประกอบ

กิจการอยู่ทั้งสิ้น	๑,๓๗๑	ราย	เป็นบริษัทที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร	จำานวน	๙๖๐	ราย	

และสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค	 จำานวน	 ๔๑๑	 ราย	 โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

จำานวน	๗๘๙	ราย	และเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์	จำานวน	๕๘๒	ราย
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งานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

	 นับตั้งแต่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ	ในปี	๒๕๔๐	ประเทศไทยได้มีการยกร่างกฎหมาย

หลักประกันทางธุรกิจ	 เพื่อเป็นการรองรับการนำาทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ 

เป็นหลักประกันการชำาระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินและเป็นการสร้าง 

ระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็วซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 

และเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ทั้งนี้	 การนำาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันจะมีข้อจำากัดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	๗๐๓	 เร่ืองจำานอง	 เนื่องจากการจำานองจำากัด

เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภท	 และมาตรา	 ๗๔๗	

เรื่องจำานำา	 เนื่องจากกฎหมายกำาหนดเงื่อนไขการจำานำาให้ผู้จำานำาต้องส่งมอบทรัพย์สิน

ที่จำานำาให้แก่ผู้รับจำานำา	 โดยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ

เมื่อวันท่ี	 ๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๓	 และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	๒๕๔๕	 และปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายครั้ง	 

จนได้มีการออกเป็นพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยลงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	 ๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 และมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์	 

เมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๙	

	 กฎหมายดังกลา่วไดก้ำาหนดให้มีการจดัต้ังสำานกังานทะเบยีนหลกัประกนัทางธรุกจิขึน้ 

ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มีบทบาท	 หน้าที่ิ	 ภารกิจหลักท่ีสำาคัญภายใต้บทบัญญัติของ 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ดังนี้

ส่งเสริมธุรกิจไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
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๑) เป็นผู้วางระบบหลักประกันทางธุรกิจในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรม
โดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้	ไดพ้ฒันาระบบจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิ	(e-Secured)	ในป	ี๒๕๕๘	
ซึ่งสามารถรองรับการจดทะเบียนตั้งแต่วันแรกที่กฎหมายมีเริ่มมีผลบังคับใช้	 (วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙)	
เพื่อรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ	แก้ไขรายการจดทะเบียน	การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร	 โดยการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
เป็นการจดแจ้ง	(fi	ling)	ผู้รับหลักประกันสามารถยื่นคำาขอจดทะเบียนได้แบบ	Real	Time	
	 นอกจากนี้ในปี	 ๒๕๖๕	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ	โดยพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน	(Username	
and	 Password)	 ของผู้รับหลักประกัน	 และการแจ้งความยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกัน	 ซึ่งจะช่วยป้องกัน
การแอบอ้างและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน

๒) ออกกฎหมายลำาดบัรองท่ีจำาเปน็ต้องมตีามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้แก่	 กฎกระทรวง	 ประกาศกระทรวง	 และประกาศกรม	 จำานวน	 ๑๘	 ฉบับ	 เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย	 อาทิ	 กฎกระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	 การตรวจดูรายการจดทะเบียน
และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 กฎกระทรวงกำาหนดค่าใช้จ่าย
ในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจำานวนหนี้ที่ยังมิได้ชำาระ	พ.ศ.	๒๕๕๙	กฎกระทรวงกำาหนด
ใหบุ้คคลอืน่เปน็ผูร้บัหลกัประกนั	พ.ศ.	๒๕๕๙	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรือ่ง	หลกัเกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไข
การขอรับใบอนุญาต	 การขอต่ออายุใบอนุญาต	 และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน	
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 กฎกระทรวงการกำาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	
โดยกำาหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้หลักประกันได้	เป็นต้น

  ๓) พัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจให้มีมาตรฐานสากล	จากการตราพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ส่งผลให้การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ	 Ease	 of	
Doing	Business	โดยธนาคารโลก	(World	Bank)	ของประเทศไทยมอีนัดบัดขึีน้จาก	ค.ศ.	๒๐๑๖	(พ.ศ.	๒๕๕๙)	
ประเทศไทยจัดอยูใ่นอันดบัท่ี	๙๗	จาก	๑๙๐	ประเทศทัว่โลก	ตอ่มาใน	ค.ศ.	๒๐๑๗	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ประเทศไทย
ได้ขยับข้ึนมาอยู่ในอันดับท่ี	 ๘๒	 และใน	 ค.ศ.	 ๒๐๑๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑)	 ประเทศไทยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น
และอยู่ในอันดับที่	๔๒	ตามลำาดับ	นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พยายามผลักดันให้ผลการจัดอันดับ
ตัวช้ีวัดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการของประเทศไทย	
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น	 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ
	 	 รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงการคลัง	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมกัน
ยกร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฉบับใหม่ตามมาตรฐานสากล	 โดยได้ตั้งคณะทำางานศึกษาและยกร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ	 มีองค์คณะทำางานประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อพัฒนาการได้รับสินเชื่อ	 (Getting	 Credit)	 ซ่ึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำาหรับ
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การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกและเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ของประเทศไทย	 สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น	 และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของภาคการเงินโดยรวมของประเทศ

 ๔) ศูนย์รวมการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และข้อมูล

ผูร้บัใบอนญุาตใหเ้ปน็ผูบ้งัคบัหลกัประกนั	ทีท่นัสมยั	ถกูตอ้ง	เปน็ปัจจบุนั	สรา้งความมัน่ใจในการพิจารณา 

สินเช่ือแก่สถาบันการเงิน	 สามารถตรวจสอบเจ้าหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน	 

โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	

 ๕) เปน็ศนูยก์ลางการแจง้ขอ้มลูให้กบัหนว่ยจดทะเบยีนสทิธ ิอาท	ิกรมทีด่นิ	กรมโรงงานอตุสาหกรรม	

กรมเจ้าท่า	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	และกรมการขนส่งทางบก	 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะ 

ของหลักประกัน	 และตรวจสอบบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่มีทะเบียน	 สำาหรับใช้ประกอบการพิจารณา 

ดำาเนินการทำานิติกรรมสัญญาต่างๆ	 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ 

ในการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อสาธารณะ	 (Public)	 ทำาให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันที	(Real	Time)	

 ๖) เป็นศูนยบ่์มเพาะและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบงัคบัหลักประกนัให้กบัผูมี้คุณสมบตัแิละประสงค ์

จะเป็นผู้บังคับหลักประกัน	 โดยเป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนดมาตรฐานวิชาชีพการเป็นผู้บังคับ 

หลักประกัน	 ซึ่งเป็นวิชาชีพใหม่ที่เกิดข้ึนเพื่อลดภาระในการพิจารณาคดีของศาลและเกิดกระบวนการบังคับ

หลกัประกนัทีร่วดเรว็	และเปน็ธรรม	โดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ไดจ้ดัอบรมความรู้การเปน็ผูบ้งัคบัหลกัประกัน 

ให้แก่ผู้ท่ีมีคุณสมบัติและประสงค์จะเป็นผู้บังคับหลักประกัน	 (ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๐)	 จำานวน	 ๖	 รุ่น	 

มีผู้ผ่านการอบรม	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๕๗๖	 คน	 และดำาเนินการพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกันอย่างต่อเนื่อง	

โดยพฒันาหลกัสตูรทีส่ำาคญัและจำาเปน็ตอ่การประกอบวชิาชีพผูบ้งัคบัหลกัประกนั	เพือ่ใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนั

มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได้ทันที	มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 ๗) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการนำาทรัพย์สินมาใช้เป็นหลักประกัน 

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายการสง่เสริมการเข้าถงึแหลง่ทนุของผูป้ระกอบธุรกจิโดยใชป้ระโยชนจ์ากกฎหมายวา่ด้วย 

หลักประกันทางธุรกิจ	โดยจัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

	 กรมได้รับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ	 แล้วจำานวน	 ๗๑๘,๗๘๔	 คำาขอ	 มูลค่าทรัพย์ 

ที่นำามาใช้เป็นหลักประกัน	 มูลค่าทั้งสิ้น	 ๑๓,๙๙๓,๙๔๒	 ล้านบาท	 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสัญญา 

หลักประกัน	 จำานวน	๗๐,๐๖๑	 คำาขอ	 มูลค่าทั้งสิ้น	 ๖,๓๐๕,๖๓๙	 ล้านบาท	 และมีการจดทะเบียนยกเลิก	 

จำานวน	 ๑๘๒,๕๑๕	 คำาขอ	 มูลค่าทั้งส้ิน	 ๒,๙๐๓,๖๑๔	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 ประเภททรัพย์สินที่ขอจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ	 เรียงลำาดับตามมูลค่าจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 สิทธิเรียกร้อง	 สังหาริมทรัพย์ 

ทีี่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 กิจการ	 อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้ 

หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง	และไม้ยืนต้น	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๕)
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ผ่ันเปลีี�ยนงานทะเบียนสู่ Digital Service
	 ในช่วง	 ๑๐๐	 ปีที่ผ่านมา	 วิวัฒนาการของภารกิจด้านการจดทะเบียน	 ได้มีการพัฒนาปรับปรุง

มาตลอดเวลาตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป	 และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของเศรษฐกิจโลกที่ได้เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ	 กรมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องดัง

กล่าว	 จึงได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำานวยความสะดวกในงานด้านทะเบียน	 ทำาให้กรมสามารถให้บริการได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	และช่วยอำานวยความสะดวกแกภ่าคธรุกจิในการยืน่ขอจดทะเบยีนและขออนญุาตกบักรม	

	 	 ในยุคเริ่มต้นของการนำาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการให้บริการ	 กรมได้เปิดให้บริการยื่นตรวจ

พจิารณาคำาขอจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นและบรษิทัจำากัดผ่านระบบอนิเทอรเ์นต็	เมือ่วนัท่ี	๑๘	เมษายน	๒๕๔๔	

ซึ่งช่วยลดระยะเวลาของผู้ใช้บริการท่ีต้องแก้ไขเอกสารหลายรอบ	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาระบบดังกล่าว

อยู่ภายใต้ข้อจำากัดต่างๆ	เช่น	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมมีขีดความสามารถที่อยู่ในระดับปานกลาง

และอยูร่ะหวา่งเพ่ิมประสทิธภิาพ	ประกอบกบัพระราชบญัญตัวิา่ด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส	์พ.ศ.	๒๕๔๔	

ยังไม่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์	 โดยเฉพาะส่วนที่ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	 เนื่องจากยังไม่มี

การตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตอ่หนว่ยงานของรฐั	อกีทัง้การตรวจพจิารณาคำาขอจดทะเบยีนธุรกจิผา่นระบบอนิเทอร์เน็ตน้ี	เปน็การดำาเนนิการ

ผ่านระบบออนไลน์ท่ียังไม่สมบูรณ์ตลอดทั้งกระบวนการ	 โดยผู้ยื่นคำาขอยังคงต้องพิมพ์	 (Print	 Out)	

เอกสารทั้งหมดออกจากระบบเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมดลงลายมือชื่อ	 และนำามายื่นต่อนายทะเบียน	

ณ	สำานักงานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัตามเขตพืน้ทีต้ั่งสำานักงานแห่งใหญ่ของนติิบคุคล	เพ่ือยืน่คำาขอจดทะเบียน	

ก่อให้เกิดความไม่สะดวก	ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ได้บังคับใช้แล้ว	

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๕๕	 เห็นชอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น

หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบหลกัในการดำาเนนิการพฒันาระบบการใหบ้รกิารจดทะเบยีนนติบุิคคลทางอเิลก็ทรอนกิส์	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้พัฒนาการจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์	 เรียกว่า	 ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

ทางอเิลก็ทรอนกิส	์(e-Registration)	ซึง่ใชร้ะยะเวลาในการพฒันาระบบประมาณ	๓	ป	ีตัง้แต่ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐	

และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	 ๑๘	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นมา	 ระบบ	 e-Registration	 นี้	 สามารถ

ให้บรกิารรับจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นและบรษิทัจำากดัตลอด	๒๔	ชัว่โมง	โดยยืน่ได้ทกุประเภทคำาขอจดทะเบยีน	

ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้ง	แก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน	เลิก	และการแก้ไขรายการอื่นที่ไม่ต้องจดทะเบียน

ดำาเนนิการผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ	์ต้ังแต่เร่ิมต้นยืน่คำาขอจดทะเบยีน	การชำาระคา่ธรรมเนยีม

และการรับเอกสารหลังการจดทะเบียน	 ได้แก่	 ใบเสร็จรับเงิน	 หนังสือรับรองนิติบุคคล	 ใบสำาคัญ

แสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท	 ทั้งนี้	 ระบบ	 e-Registration	 ได้นำา	 Digital	 Signature	 หรือ
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การลงลายมือชื่อด้วยเทคโนโลยี	 Public	 Key	 Infrastructure	 (PKI)	 มาใช้	 ซ่ึงเทียบเท่ากับลายมือชื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และระบบ 

ดังกล่าวยังได้รับการรับรอง	 ISO	 27001:2013	 ทำาให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยน่าเช่ือถือ	 

และไม่นำามาซึ่งข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจดทะเบียน	 อีกทั้งการยื่นจดทะเบียนผ่านระบบ	 e-Registration	 

จะมีค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่าการยื่นคำาขอแบบกระดาษ	๕๐%	อีกด้วย

 พ.ศ. ๒๕๖๓	ไดมี้การปรับปรุงกระบวนการให้บรกิารสำาหรับการประกอบธรุกิจของคนต่างดา้วในรปูแบบ

อเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้	๒	ระบบ	โดยระบบแรก	คอื	ระบบการออกหนงัสอืรับรองการประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว	 

ตามมาตรา	๑๒	แหง่	พระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๔๒	หรอื	e-Foreign	Certificate	

ซึง่เปน็การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูรว่มกนักบัสำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	(BOI)	ทำาใหส้ามารถ 

ยื่นขอหนังสือรับรองฯ	 ผ่านระบบ	 e-Foreign	 Certificate	 อันเป็นการให้บริการ	ณ	 จุดเดียว	 (Single	 Unit)	 

ลดระยะเวลาจากเดิมตามที่กฎหมายกำาหนดไว้	 ๓๐	 วัน	 ลงเหลือเพียงภายใน	 ๕	 วัน	 ช่วยลดต้นทุน 

การดำาเนินการของผู้ประกอบธุรกิจชาวต่างชาติ	 เช่น	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	ลดการใช้กระดาษ	เป็นต้น	

อนัจะเป็นการสง่เสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการดำาเนินธรุกจิ	และสง่ผลให้ไทยเปน็ประเทศทีง่า่ยต่อการทำาธรุกจิ	 

(Ease	 of	 Doing	 Business)	 โดยกรมได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เร่ือง	 กำาหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	 ๑๒	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 

เพื่อรองรับการดำาเนินการดังกล่าว

		 ส่วนอีกระบบ	 คือ	 ระบบการออกเลขนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่ต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้การกำากับของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๔๒	 

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ของนติบิคุคลดงักลา่วได	้รวมทัง้อำานวยความสะดวกใหก้บันกัลงทุนตา่งชาตใินการเริม่ประกอบธรุกจิในประเทศ	 

ดังน้ัน	 หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายก็ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว	 

อยา่งไรก็ตาม	เพ่ือเปน็อำานวยความสะดวกให้แกค่นต่างดา้วท่ีเปน็นติิบุคคล	ซ่ึงไม่ไดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ได้มีหลักฐานยืนยันตัวตนในการประกอบธุรกิจ	ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๙	 

กำาหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักที่ออกเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักให้แก่นิติบุคคล	 

ซึง่กรมไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้	เรือ่งการแจง้ขอมีเลขประจำาตวันติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทย	โดยเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๔๒	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื่อรองรับการนำาระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	

สู่ Fully Digital
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และในปีท่ีก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของกรมในปี ๒๕๖๖	 นี้	 กรมจะพลิกโฉมการให้บริการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัดคร้ังใหญ่	 ในหลายระบบบริการด้วยกัน	 โดยในปี	 ๒๕๖๖	 กรมมีกำาหนด

เปิดให้บริการระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public 

Company Limited)	 ซึ่งรองรับการให้บริการจดทะเบียนทุกประเภทของบริษัทมหาชนจำากัด	 และการให้

บรกิารอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนบริษทัมหาชนจำากดั	อาท	ิการขึน้ทะเบยีนและการต่ออายุของผูร้บัรอง

ลายมือช่ือบริษัทมหาชนจำากัดทางอิเล็กทรอนิกส์	 การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับนายทะเบียน	

ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย	 สะดวก	 อีกทั้งยังเป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร	ทำาใหผู้้ใชบ้รกิารมัน่ใจไดว่้า	ระบบจดทะเบยีนบรษิทัมหาชนจำากดัทางอเิลก็ทรอนกิส	์

(e-Registration	For	Public	Company	Limited)	มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กรมอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ	 เพื่อสามารถให้บริการ

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นการอำานวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ในการขอรับบริการ	ณ	จุดเดียว	ได้แก่	๑.	ระบบให้บริการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอ่ืนๆ	 (มาตรา	 ๑๒)	 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 (เพิ่มเติมจากระบบเดิม

ในป	ี๒๕๖๓	เพ่ือรองรับการไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิของคนตา่งชาตจิากหนว่ยงานอืน่ๆ	นอกจาก	BOI)	

๒.	 ระบบให้บริการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางช่องทางสนธิสัญญา

ที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกผัน	 (มาตรา	 ๑๑)	 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 ๓.	 ระบบให้บริการ

ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 (มาตรา	 ๑๗)	 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 และ	 ๔.	 ระบบ

ให้บริการขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงจะดำาเนินการเสร็จสิ้นและ

เปิดให้บริการภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๖	นี้เช่นกัน

	 ในส่วนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด	 กรมอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการพัฒนา

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลรองรับการให้บริการข้อมูลทางดิจิทัลโดยผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลการยื่นคำาขอ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำากัด	 ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด	

ซึ่งจะอำานวยความสะดวก	 มีข้อมูลสำาเร็จรูปให้เลือกใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	 และเม่ือนายทะเบียน

รบัจดทะเบยีนผา่นระบบแลว้	ขอ้มลูจะเขา้ระบบไดท้นัท	ีโดยไม่ตอ้งมเีจา้หนา้ทีบ่นัทึกขอ้มลูอกีครัง้	ซึง่จะชว่ย

ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่	 ทำาให้ข้อมูลจดทะเบียนถูกต้อง	 สามารถคัดเอกสาร

ได้ทันที	 ท้ังนี้	 โครงการดังกล่าวยังมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลให้สามารถรองรับ	 Digital	 ID	

อาทิ	 ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบบุคคลท่ีจะลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลได้	 หรือนำาข้อมูล

จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองมาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการย่ืนคำาขอจดทะเบียน

นิติบุคคลอีกด้วย	นอกจากนี้	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๗	กรมมีแผนในการพัฒนาระบบจดทะเบียนสมาคมการค้า

และหอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่สมาคมการค้าและหอการค้าใน

การยื่นเอกสารและคำาขอจดทะเบียน	ทั้งนี้	เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

ประเทศให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล	
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สถิติจำานวนธุรกิจตั�ง - เลิก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

สถิิติที�น่าสนใจเกี�ยวกับงานด้านทะเบียนธุรกิจ

รวมตั้งใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
๖๖๙,๔๕๙ ราย

รวมเลิก ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
๒๐๒,๔๔๗ ราย

รวมตั้งใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
๓,๑๘๕,๔๕๕ ลานบาท

รวมเลิก ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
๑,๓๔๖,๒๖๑ ลานบาท

พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๘๐๐๐๐

๖๐๐๐๐

๔๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๐

จำา
นว

น 
(ร

าย
)

ตั�งใหม่

เลิิก

สถิติมูลค่าทุนจดทะเบียนของธุรกิจตั�ง – เลิก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔

จำานวนการจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

มูล
ค่า

ท
ุนจ

ดท
ะเ

บ
ียน

 (ล
้าน

บ
าท

)

 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๖๐๐๐๐

๔๕๐๐๐

๓๐๐๐๐

๑๕๐๐๐

๐

ตั�งใหม่

พ.ศ.

เลิิก

จำา
นว

นค
ำาข

อจ
ดท

ะเ
บ

ียน
 (ค

ำาข
อ)

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๔๐๐๐๐

๓๕๐๐๐

๓๐๐๐๐

๒๕๐๐๐

๒๐๐๐๐

๑๕๐๐๐

๑๐๐๐๐

๕๐๐๐

๐
พ.ศ.
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สถานะของนิติบุคคล (ข้อมูล ณ สิ�นปี ๒๕๖๔)

สถานะ จำานวน มูลค่าทุนจดทะเบียน

สถิตินิติบุคคลที่ยังดำาเนินการอยู่ ตามประเภทของนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล/ ห้างหุ้นส่วนจำากัด

๑๙๖,๕๓๐ ราย ๐.๔๘ ล้านล้านบาท

บริษัทจำากัด ๖๑๑,๒๖๒ ราย ๑๔.๐๕ ล้านล้านบาท

บริษัทมหาชนจำากัด ๑,๓๑๘ ราย ๕.๐๔ ล้านล้านบาท

สถานะ จำานวน มูลค่าทุนจดทะเบียน

ดำาเนินกิจการอยู่ ๘๐๙,๑๑๐ ราย ๑๙.๕๗ ล้านล้านบาท

๘๓๑,๗๒๓ ราย ๕.๗๕ ล้านล้านบาท

ไม่ดำาเนินกิจการ
(อยู่ระหว่างชำาระบัญชี/พิทักษ์ทรัพย์/ล้มละลาย) ๗๔,๖๑๗ ราย ๑.๐๙ ล้านล้านบาท

สิ�นสภาพ
(เสร็จชำาระบัญชี/แปรสภาพ/ควบ/ร้าง)

สถิติเกี่ยวกับสมาคมการค้าและหอการค้า (ข้อมูล ณ สิ�นปี ๒๕๖๔)

แบ่งเป็น

1. หอการค้าในประเทศ  ๗๖  ราย 

2. หอการค้าต่างประเทศ  ๔๒  ราย

3. หอการค้าไทย  ๑  ราย

4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ๑  ราย

สมาคมการค้า

สถานะของนิติบุคคล

๑๒๐ ราย
	 ประเภท										 จำานวน

หอการค้า

๒,๙๙๓ ราย
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สถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ข้อมูล ณ สิ�นปี ๒๕๖๔)

สถิติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ (ข้อมูล ณ สิ�นปี ๒๕๖๔)

สถิติเกี่ยวกับใบอนุญาต 
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

สถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ (ข้อมูล ณ สิ�นปี ๒๕๖๔)

สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ซื้ึ่งยังดำาเนินการอยู่

รวม ๑,๗๓๐,๐๐๗ ราย

ทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป  

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วงเงิน

มูลค่าการลงทุน

๖๕๔,๔๕๕ คำาขอ

๖,๐๖๑ ราย

	 ประเภท										 จำานวน

จำานวน

จำานวน

๑๒,๓๘๖,๓๐๕ ล้านบาท

๓๓๗,๐๕๙ ล้านบาท

๑,๖๕๙,๕๔๕ ราย

๗๐,๔๖๒ ราย
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 กรมพฒันาธรุกจิการคา้มภีารกจิสำาคัญในด้านการใหบ้รกิารข้อมูลธรุกิจ 

เนือ่งจากเปน็ตน้ทางแหลง่ขอ้มลูธรุกจิของหา้งหุน้สว่น บรษิทั สมาคมการคา้ 

หอการค้า ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)  รวมทั�งข้อมูล ในส่วนที่เป็นหลักประกัน

ทางธุรกิจ และการส่งเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ โดยตั�งแต่ในอดีตเป็นต้นมา 

กรมมีการให้บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ ทั�งที่เป็นเอกสารทางทะเบียน

ที่กฎหมายกำาหนดให้นิติบุคคลส่งต่อนายทะเบียน และเอกสารงบการเงิน

ที่นิติบุคคลมีหน้าท่ีต้องนำาส่งเป็นประจำาทุกปี ซื้ึ่งนอกจากบริการตรวจค้น

ขอ้มลูดงักลา่วแลว้ กรมยงัมกีารใหบ้รกิารออกหนงัสือรบัรองนติบิคุคล รวมทั�ง

การให้บริการข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซื้ต์ของกรม ทั�งนี� 

ขอ้มลูธรุกจิทีก่รมไดม้กีารจดัเกบ็ตั�งแตก่อ่ตั�งหอทะเบยีนมา เม่ือ ๑๖ มกราคม 

๒๔๖๖ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา ๑๐๐ ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ�น

อย่างต่อเน่ือง ยิ่งส่งผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลายเป็นฐานข้อมูล

ธุรกิจที่สำาคัญของประเทศ และด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมจึงได้พัฒนา

การให้บริการข้อมูลธุรกิจให้มีความถูกต้องครบถ้วน สะดวก และง่ายต่อ

การให้บริการตรวจค้น ออกหนังสือรับรอง เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำาข้อมูล

ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
ก้าวหน้า 
สร้างมูลค่า
ข้อมูลธุรกิจ

ศูนยรวมขอมูลธุรกิจไทย 
ก�วไกลสู Big Data

การบริการตรวจค้นเอกสาร
การให้บริการตรวจค้นหรือขอให้นายทะเบียน

ออกคำารบัรองเอกสารทีร่บัจดทะเบยีนแลว้นัน้ในชว่ง

ก่อนปี	๒๕๒๐	จะให้บริการตรวจค้นเอกสารจากการ

ใช้แฟ้มทะเบียนซึ่งเป็นเอกสารจดทะเบียนต้นฉบับ	

ด้วยเหตุที่แฟ้มทะเบียนมีเพียงชุดเดียว	 ดังนั้น	

วิธีป้องกันแฟ้มเสียหายหรือสูญหายในยุคนั้น	

จึงใช้กล่องที่มีลักษณะเป็นกรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

ล้อมไว้ด้วยโลหะเจาะเป็นช่องๆ	 คล้ายลวดตาข่าย	 มีประตูสำาหรับเปิดใส่แฟ้มมีกุญแจล็อคที่มีลักษณะคล้าย	

“กรงไก่”	เมือ่มผีูม้าขอตรวจคน้เอกสารของห้างหุ้นสว่นบริษทั	จะให้ผู้ขอตรวจใชไ้ม้ยาวลอดตาขา่ยเขา้ไปคอ่ยๆ	

เขี่ยเอกสารให้เปิดไปทีละแผ่น	เพื่อเปิดอ่านแล้วจดข้อความที่ต้องการ	กรงไก่มีไว้สำาหรับรองรับการให้บริการ

ประมาณ	๔	-	๕	คน	จงึมคีวามจำากดัตอ่การรองรบัการให้บริการ	สวนทางกบัจำานวนห้างหุ้นสว่นบริษทัทีเ่พิม่ขึน้

อยา่งตอ่เนือ่ง		ซึีง่ตอ่มาไดม้กีารพฒันาการตรวจคน้เอกสาร	โดยการนำาเอกสารตน้ฉบบัไปยอ่เกบ็ไวเ้ปน็ฟลิม์

ขนาดเล็ก	 เมื่อมีผู้มาขอตรวจจะต้องใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม	 ซึ่งกรณีนี้จะช่วยถนอมเอกสารต้นฉบับไม่ให้

เสียหาย	ในส่วนแฟ้มทะเบียน	การตรวจค้นจะยังเป็นการเบิกแฟ้มให้ตรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล
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	 จากนั้นใน	พ.ศ.	๒๕๓๖	เป็นต้นมา	กรมได้นำาระบบ	Image	(การสแกนภาพ)	มาใช้ในการเก็บเอกสาร

ในลกัษณะภาพเพือ่ใหบ้รกิารผา่นระบบคอมพวิเตอร	์แทนการเบกิแฟ้มตน้ฉบบั	และไมโครฟลิม์	ซึง่เริม่ใชง้าน

ครั้งแรกเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐	และต่อมา	พ.ศ.	๒๕๔๑	ได้เริ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ออนไลนส์ูภ่มูภิาคโดยเชือ่มโยงกบัฐานข้อมูลจากสว่นกลาง	เพือ่ให้บริการในการตรวจคน้

เอกสาร	 การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั่วราชอาณาจักร	

นอกจากนี้	อีกหนึ่งบริการที่กรมได้พัฒนา	คือ	Application	DBD	e-Service	ที่สามารถ

ใช้งานไดท้ัง้ระบบ	IOS	และ	Android	เปน็โปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลเบือ้งต้นของนติิบคุคล	

ได้แก่	ข้อมูลในหน้าหนังสือรับรอง	ข้อมูลงบการเงิน	เป็นต้น	

“กรงไก่” : ñðð ป‚ สู่การพั²นาบริการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

+
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การให้บริการออกหนังส่อรับรอง
	 การให้บริการออกหนังสือรับรองรายการ

จดทะเบียนในอดีตนั้น	 ค่อนข้างมีความยุ่งยาก

และใช้เวลา	เนื่องจากเป็นการออกหนังสือรับรอง

ด้วย	 เคร่ืองพิมพ์ดีด ซึ่งวิธีการพิมพ์หนังสือ

รับรองจะต้องตรวจดูรายการ	จดทะเบียนในแฟ้ม

ทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้	 และเมื่อพิมพ์เสร็จ

นายทะเบียนจะทำาการตรวจสอบความถูกต้อง	

ก่อนลงลายมือชื่อ	 เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด	

ซึ่งต้องใช้เวลาดำาเนินการรวมทั้งสิ้น	๗	-	๑๐	วัน	

	 ต่อมาในปี	 ๒๕๒๓	 -	 ๒๕๒๘	 ถือเป็นยุคแห่ง

การปฏิรูประบบการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	 มีการ

ปรับปรุงระบบงานทะเบียน	 ลดขั้นตอน	 ลดระยะเวลา

การทำางาน	เมื่อมีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท

เพิ่มมากขึ้น	 จึงได้มีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

ให้บริการเพื่อทำาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมาก

ยิง่ขึน้	เครือ่งถา่ยเอกสาร	ถอืว่าเปน็เทคโนโลยีอยา่งแรก

ที่นำามาใช้สำาหรับถ่ายเอกสาร	 เพื่อออกหนังสือรับรอง

แทนการพิมพ์ดีดทีละรายคำาขอ	 มีการนำาไมโครฟิล์ม

เข้ามาใช้ในการถ่ายเอกสารจากแฟ้มทะเบียนต้นฉบับ	

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจคน้เอกสารจากไมโครฟิล์ม	

แทนการตรวจค้นจากแฟ้มต้นฉบับ	 และช่วงเวลา

ที่ใกล้เคียงกัน	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 ได้เริ่มนำาเข้ามาใช้

สำาหรับการบันทึกข้อมูล	
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การบริการหนังส่อรับรองทางอิเลี็กทรอนิกส์

	 ในอดีตท่ีผ่านมา	 การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองเอกสารทางทะเบียน	 มีแค่วิธีการเดียว

คือ	การไปติดต่อด้วยตนเองที่สำานักงานเท่านั้น	ซึ่งกรมก็ได้คิดค้น	ริเริ่มวิธีใหม่ๆ	ที่ทันสมัย	โดยนำาเทคโนโลยี

เข้ามา	 ปรับเปลี่ยนรูปโฉมการให้บริการจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ในโลกยุคดิจิทัล	 ที่ผู้คนปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาเป็นส่วนสำาคัญในการดำารงชีวิต	 ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวเป็น

การเพิ่มช่องทางการบริการเชิงรุก	 อำานวยความสะดวกและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ	 โดยได้

เริ่มนำาร่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	ดังนี้

e-Service / e-Certificate 
นวัตกรรมการให้บริการเอกสารราชการด้วยระบบดิจิทัล
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พ.ศ. ๒๕๔๙ จุดกำาเนิดระบบหนังสือรับรอง สำาเนาเอกสารและถ่ายเอกสาร

ทางอินเทอร์เน็ต (e-Service)	 โดยประชาชนผู้ใช้บริการสามารถทำารายการคำาขอ

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 และรับเอกสารผ่านช่องทางต่างๆ	 ได้แก่	 รับด้วยตนเอง	

รับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	 (EMS)	 และให้พนักงานกรมจัดส่ง	 (Delivery)	 ซึ่งผู้ใช้บริการ

ให้ความสนใจและนิยมใช้บริการรับโดยพนักงานกรมจัดส่ง	 เนื่องจากได้รับบริการที่ดี	

สะดวก	รวดเร็วสามารถตอบโจทก์ความต้องการได้อย่างตรงจุด

พ.ศ. ๒๕๕๕ พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดด้วยการให้บริการหนังสือรับรอง

ผา่นทางธนาคาร (e-Certifi cate)	โดยการนำาลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนกิส	์(Digital	Signature)	

มาใชแ้ทนการลงลายมอืชือ่ของนายทะเบยีนดว้ยหมกึปากกา	โดยบรูณาการกบัหน่วยงาน

ทีเ่กือ้กลูและสนบัสนนุการบริการ	เร่ิมเปิดให้บริการกบัหนว่ยงานพนัธมิตรทีร่่วมโครงการ	

“หนังสือรับรอง	และรับรองสำาเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร	

(e-Certifi	cate)”	จำานวน	๗	ธนาคาร	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	กรุงไทย	กสิกรไทย	ออมสิน	

ไทยพาณิชย์	 ธนชาต	 และมิซูโฮ	 ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีช่องทางการรับบริการ

ไดส้ะดวกและง่ายดายมากยิง่ขึน้	เปน็การบรูณาการทีต่ระหนกัถงึประโยชนข์องประชาชน

ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

พ.ศ. ๒๕๖๐ เสริมพลังบริการกับธนาคารพันธมิตร โดยการลงนามบันทึก

ขอ้ตกลงเขา้รว่มโครงการเพิม่อกี	๒	ธนาคาร	ไดแ้ก	่ธนาคารกรงุศรอียธุยา	และเกยีรตินาคนิ	

รวมเป็น	๙	ธนาคาร	กว่า	๔,๐๐๐	กว่าสาขาทั่วประเทศ	เป็นการจับมือธนาคารพันธมิตร

เสริมสร้างพลังบริการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกระดับ

พ.ศ. ๒๕๖๑ เดินหน้าพัฒนาการล�ำาสมัยด้วยหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูป

แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certifi cate File)	โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	(Digital	

Signature)	 ในการลงนามรับรองบนเอกสารซึ่งมีผลชอบด้วยกฎหมาย	 ใช้เป็นต้นฉบับ

ได้	และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนเอกสารผ่านการสแกน	QR	Code	

และ	Reference	No.ที่ปรากฏบนเอกสาร	 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้เอกสาร

หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด

ของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และได้รับการรับรอง

จากสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 นอกจากน้ี	 กรมยังคงมุ่งม่ัน

เดินหน้าขยายช่องทางการรับเอกสารให้สะดวกมากย่ิงขึ้น	 โดยให้ผู้รับบริการ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนหน้าระบบของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นการตอกย้ำานโยบายการยกระดับการให้บริการที่ล้ำาสมัย	

เป็นกลไกสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจที่มีความแข่งขันสูงมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รุดหน้า

อย่างรวดเร็ว
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 พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อยอดหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง  

กรมต่อยอดขยายบริการให้ครอบคลุมเอกสารสำาหรับทุกประเภทนิติบุคคล	 ได้แก่	 สมาคมการค้า/หอการค้า	

กิจการร่วมค้า	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 และหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ	 เป็นการขยายบริการสู่ 

กลุ่มผู้ใช้งานให้แพร่หลายในวงกว้างสูงขึ้นอีกขั้น

 พ.ศ. ๒๕๖๓ วิกฤติโควิดก็ไม่หวั่น	 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019	 (COVID-19)	 

เริ่มระบาดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม	 ๒๕๖๓	 จำานวนผู้ ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๓	 

ที่มีจำานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมเป็นหลักร้อยและมียอดผู้ป่วยใหม่สูงขึ้นมาก	 ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์	 Lock	 down	 

ในหลายพื้นที่ท่ัวประเทศไทย	 และส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจที่ต้องหยุดชะงัก	 หลายภาคส่วน 

เกิดความวิตกกังวลต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น	 การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

สามารถรองรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเช่นนี้ได้อย่างดี	 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบบริการ 

หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ	 สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

ภายใต้แรงกดดนัจากสถานการณอ์นัตงึเครยีดตา่งๆ	ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม	และทำาใหว้กิฤติการณค์รัง้นีผ้า่นพน้ไปได	้ 

ภาคธุรกิจยังคงดำาเนินธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่น	 นับว่าเป็นความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 

ไม่ว่าสถานการณใ์ดๆ	กไ็มห่วาดหวัน่	กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	ยงัคงมีความพร้อมดา้นการบรกิารดว้ยบคุลากร 

มืออาชีพและระบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

 พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาไม่หยุดยั�งเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน Line Official	 แม้ว่ากรมจะมี 

ความพร้อมด้านการบริการ	แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง	เพื่อรองรับการเติบโต	และฟ้�นตัวของภาคธุรกิจ 

ภายหลงัสถานการณ	์COVID-19	โดยในป	ี๒๕๖๕	กรม	ไดด้ำเนนิโครงการจดัซือ้ระบบใหบ้รกิารหนงัสอืรบัรอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ	 โดยจะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ	 ได้แก่	

Line	 Official	 เพ่ิมช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	 Thai	 QR	 Payment	 ที่เป็นการรับชำระเงินแบบ	 

Online	 Real	 Time	 และปรับหน้าจอผู้ใช้งานให้ใช้งานง่ายขึ้น	 (user	 friendly)	 ตามพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม	

ให้เกิดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ

	 จากการดำาเนินงานบริการหนังสือรับรองฯ	 ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๙	 ถึงปัจจุบัน 

ถือเป็นการมองอย่างมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารในทุกยุคทุกสมัย	 ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร	และไดร้บัความรว่มมอืจากการบรูณาการหนว่ยงานหลายภาคสว่น	รวมทัง้บคุลากร 

ที่มีความเชื่อ	 อุดมการณ์และความเสียสละ	 พร้อมให้บริการ	 เพื่อประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 

ส่งเสริมภาคธุรกิจไทยให้ก้าวไกล	อันเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำาหรับการมุ่งมั่น	ทุ่มเท	 เสียสละ	และพัฒนา 

อย่างไม่มีขีดจำากัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และยังจะเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆ	 

ไม่สิ้นสุด

Digital Signature 
รากฐานสำ คัญสู่การให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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การให้บริการข้้อมูลีธุรกิจสู่หน่วยงานข้องรัฐ
	 หน่วยงานของรัฐถือเป็นกลุ่มผู้รับบริการข้อมูลธุรกิจที่มีความสำาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
ซึ่งแต่เดิมการขอรับบริการของหน่วยงานของรัฐ	 จะต้องจัดทำาเป็นหนังสือขอรับบริการข้อมูลมายังกรม
และเม่ือกรมได้รับหนังสือดังกล่าว	 จะพิจารณาจัดทำาหนังสือตอบพร้อมจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้ขอน้ัน	 ซึ่งกระบวนการทำาหนังสือและรับส่งข้อมูลของหน่วยงานของรัฐต้องใช้เวลาในการจัดทำาและ
เตรียมเอกสารต่างๆ	 รวมท้ังขั้นตอนการเสนอหนังสือเพื่อให้ผู้มีอำานาจลงนามตามระเบียบราชการ	 และ
จัดส่งเอกสารอาจจะต้องใช้ระยะเวลาดำาเนินการประมาณ	๓	-	๗	วัน	รวมทั้งมีภาระการสิ้นเปลืองกระดาษ
และวัสดุต่างๆ	ของหน่วยงาน
	 ในปี	 ๒๕๕๑	 กรมได้ยกระดับการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐ	 โดยเริ่มให้บริการข้อมูลธุรกิจ
ผ่านระบบ	online	แบ่งการให้บริการออกเป็น	๒	ระบบ	ได้แก่	๑)	ระบบ	VPN	(Visual	Private	Network)	และ	
๒)	ระบบ	Web	Services	

๑) ระบบ VPN (Visual Private Network) เป็นการให้บริการในลักษณะของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่อยู่ต่างที่กันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะส่งออกไป	
และสำาหรับฝังท่ีรับข้อมูลก็ทำาการถอดรหัสข้อมูลเพื่อทำาให้ข้อมูลมีความปลอดภัย	 โดยมีการเข้ารหัส
ต้ังแต่ต้นทางถงึปลายทาง	สามารถปอ้งกนัการดกัจบัขอ้มลูระหวา่งทางได	้โดยหนว่ยงานอ่ืนทีเ่ชือ่มตอ่กับกรม
ด้วยระบบ	VPN	นี้	จะสามารถเข้ามาใช้ระบบงานของกรมได้เสมือนกับเจ้าหน้าที่กรมในลักษณะแบบอ่านได้
อย่างเดียว	 (Read	Only)	 เป็นการให้บริการข้อมูลแบบทันทีทันใด	 (Real	 Time)	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่
หนว่ยงานทีเ่ชือ่มตอ่	โดยมหีนว่ยงานของรฐัทีใ่ชบ้รกิาร	ไดแ้ก่	สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	
และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	เป็นต้น

๒) ระบบ Web Services	เปน็การให้บรกิารแลกเปลีย่นขอ้มลูกันระหวา่งเครือ่งคอมพิวเตอรผ์า่นระบบ
เครือข่ายสื่อสาร	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 โดยภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์	 คือ	
ภาษา	 XML	 หน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเชื่อมต่อกับกรมจะสามารถเข้ามาร้องขอข้อมูล	 (Request)	 จากกรม	
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดและกรมจะส่งข้อมูลกลับไปให้	 (Response)	 หน่วยงานที่ร้องขอแบบทันที	 (Real	 Time)	
โดยข้อมูลที่ส่งไปให้มีความปลอดภัยสูงและหน่วยงานนั้นสามารถนำาข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาต่อยอดตาม
ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานของรัฐที่ใช้บริการ	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เป็นต้น
	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 เห็นชอบมาตรการอำานวยความสะดวก	 และ
ลดภาระแก่ประชาชน	 (การไม่เรียกสำาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)	 ตามที่สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (สำานักงาน	ก.พ.ร.)	 เสนอ	เพื่อรองรับการใช้พระราชบัญญัติการอำานวย
ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยใหห้นว่ยงานของรฐัทกุหนว่ยงานดำาเนนิการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีให้บริการฐานข้อมูล	 เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตรง	 ไม่ต้อง
เรียกสำาเนาเอกสารจากประชาชน	 ทำาให้บริการภาครัฐมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทำาให้เกิด
การขยายตัวของการให้บริการระบบ	Web	Services	ไปยังหน่วยงานของรัฐมากกว่า	๑๕๐	หน่วยงาน	ได้แก่	
ธนาคารแหง่ประเทศไทย	สำานกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิและกรมการจดัหางาน	
เป็นต้น	 สามารถรองรับมาตรการอำานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการขอหนังสือรับรอง	

และสำาเนาเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
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บริการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐ  
หัวใจสำ คัญ 
ในการอำ นวย 
ความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจ 
และประชาชน

	 จากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารราชการแบบ 

ก้าวกระโดด	 เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแส 

การหมุนเวียนของโลกและพลวัตของเศรษฐกิจไทย	 กรมจึงได้พัฒนา

และยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐในรูปแบบ 

อิเลก็ทรอนกิส	์ผา่นระบบบรกิารขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสห์นว่ยงานภาครฐั 

(Digital Service)	ในปี	๒๕๖๓	ซ่ึงเปน็ระบบงานให้บรกิารขอหนงัสอืรบัรอง	 

รับรองสำาเนาเอกสารทางทะเบียน	 งบการเงิน	 และสำาเนาบัญชีรายชื่อ 

ผู้ถือหุ้น	 ผ่านช่องทาง	 Online	 โดยการนำาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 

(Digital	 Signature)	 ของนายทะเบียนมาใช้ในการลงลายมือชื่อรับรอง

เอกสารและจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้ขอรับบริการในรูปแบบ 

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัย	 น่าเชื่อถือ	 

และมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยมีหน่วยงานของรัฐขอใช้บริการเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	 กรมสรรพากร	 

สำานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	กองบญัชาการตำารวจสนัตบิาล	 

และสำานักงานอัยการสูงสุด	เป็นต้น	ถือว่าเป็นกระบวนงานที่ช่วยส่งเสริม 

สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น 

รัฐบาลดิจิทัล	 ให้สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๘๐)	 พระราชบัญญัติการบริหารงาน 

และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	๒๕๖๒	และแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 ๒๕๖๕	 เป็นต้น	 รวมท้ัง

สามารถยกระดบัการใหบ้รกิารของกรมไดท้นัตอ่สถานการณ	์ชว่ยลดตน้ทนุ	

ลดระยะเวลา	 และลดการติดต่อขอรับบริการในรูปแบบ	Walk	 in	 รวมทั้ง

รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค	COVID-19	อีกด้วย
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การให้บริการข้้อมูลีธุรกิจเพ่�อยกระดับสู่การให้บริการดิจิทัลี
เต็มรูปแบบ

การให้บริการนำาส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

	 การรับงบการเงินถือเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยในอดีต	

การสง่งบการเงินจะตอ้งมาสง่ในรปูแบบกระดาษดว้ยตนเองทีก่รม	โดยจะมกีารยืน่มากทีส่ดุ

ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี	ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวก	ใช้เวลานาน	และมีค่าใช้จ่าย

ในเรื่องการเดินทาง	 อีกทั้งทำาให้การให้บริการตรวจค้นข้อมูลงบการเงินและการนำาข้อมูล

ไปประมวลผลต่อยังไม่สามารถทำาได้อย่างทันท่วงที	

ด้วยเหตุนี้ 	 กรมจึงพัฒนาการให้บริการ

รับงบการเงินจากรูปแบบกระดาษ	 เป็นรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยี	 XBRL	 (eXtensible	

Business	 Reporting	 Language)	 ซึ่งเป็นรูปแบบ

การรายงานทางการเงินเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มาให้บริการรับงบการเงินของภาคธุรกิจซึ่งเป็น

ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ทำ า บั ญ ชี ต า มพ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ

การบญัชี	พ.ศ.	๒๕๔๓	โดยเปดให้บรกิารตั�งแตว่นัที ่

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘	การันตีผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	“การพัฒนาการบริการ

ที่เป็นเลิศ	 ระดับดี”	 ประจำาปี	 ๒๕๕๙	 ทั้งนี้	 กรมได้ตั้งเป้าหมายให้ภาคธุรกิจจำานวนกว่า	

๗๐๐,๐๐๐	 รายท่ัวประเทศ	 นำาส่งงบการเงินผ่านระบบรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	

(DBD	 e-Filing)	 ๑๐๐%	 และปัจจุบันภาคธุรกิจนำาส่งงบการเงินผ่านระบบ	 DBD	 e-Filing	

แล้วจำานวนกว่า	 ๙๙%	 ซึ่งกุญแจสำาคัญสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำาเร็จตลอดระยะเวลา	

๗	 ปีที่ผ่านมา	 กรมได้กำาหนดทิศทางในการส่งเสริม	 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเกิดการเรียนรู้	

ยอมรับและใช้เทคโนโลยีด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ผ่านสมาคมต่างๆ	

สำานักงานบัญชี	 องค์กรภาคเอกชนทั่วประเทศ	 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดิทัศน์	
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การเปิดหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์เพ่ือใหบ้รกิารนำาสง่งบการเงินและสำาเนาบัญชรีายชือ่ 

ผูถ้อืหุ้น	โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยให้คำาแนะนำาปรกึษาอยา่งใกลชิ้ด	การเพ่ิมช่องทางใหค้ำาแนะนำา 

ปรึกษาผ่านสายด่วน	๑๕๗๐	Line	Application	และ	Facebook	ตลอดจนการจัดอบรม 

เชงิปฏิบตักิารเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้กภ่าคธรุกิจ	ผูท้ำาบญัช	ีและผูส้อบบญัชี

เป็นประจำาทุกปี	 คู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้รองรับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ในประเทศไทยและตอบโจทย์การใช้งานที่ง่าย	

สะดวกและรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 ในช่วงต้นปี	๒๕๖๕	กรมได้เปิดให้บริการรับงบการเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับสมาคมการค้าและหอการค้า	 เพื่ออำานวยความสะดวก	 

ลดการเดินทางและภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมภาคธุรกิจ	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	ต่อภาคธุรกิจ	ประชาชน	และผู้ใช้งบการเงิน	สามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ 

ฐานะทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจดำาเนินธุรกิจ	 การร่วมลงทุน	 และการทำา 

นติสิมัพนัธต์า่งๆ	ได	้รวมถงึหน่วยงานภาครฐัสำาหรบัใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำาหนด 

นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาคการค้า	 บริการ	 และการลงทุน	 ซึ่งปัจจุบัน 

ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมุ่งหวังเพื่อ 

บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 

ทางการค้าของภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	 ทัดเทียมกับระดับสากล 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลที่ได้นำาส่ง	 กรมได้จัดเก็บ 

ในฐานข้อมูลและถูกเผยแพร่ผ่านระบบคลังข้อมูลธุรกิจ	 DBD	 Data	 Warehouse+	 

เพื่อการตรวจสอบข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการของนิติบุคคลในเบื้องต้น	
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การให้บริการข้อมูลธุรกิจ Data 
Warehouse+  
สู่การเป็น Big Data ของประเทศ

	 จากข้อมูลของนิติบุคคลทั่วประเทศมากกว่า	๑.๗	ล้านราย	ในอดีตการให้บริการ 

ข้อมูลธุรกิจยังไม่ได้เป็นในรูปแบบ	 Open	 Data	 แต่เป็นการให้บริการในรูปแบบ 

การตรวจคน้ขอ้มูล	การขอหนงัสอืรบัรองนติิบุคคล	รบัรองสำาเนาเอกสาร	และถา่ยเอกสาร	 

ซ่ึงเป็นรูปแบบกระดาษ	 ส่งผลให้ยังไม่มีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล	 แต่เม่ือมี 

ววิฒันาการเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมได้พฒันารูปแบบการใหบ้รกิารขอ้มลูธุรกจิ	บนพ้ืนฐาน 

ที่เรียกว่า	 “ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ”	 ท่ีสามารถใช้งานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

และประชาชนทั่วประเทศ	 และในปี	 ๒๕๕๖	 กรมได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนา 

ฐานขอ้มลู	เพือ่ใหเ้ปน็	“คลงัขอ้มลูธรุกิจ”	ท่ีครบถว้น	มปีระสทิธภิาพในการใชง้านมากขึน้	 

โดยการเพิ่มข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า	 และข้อมูลการถือครองหุ้น	 รวมถึงการเพิ่มเมนู 

ให้ค้นหาคู่ค้า	 โอกาสทางธุรกิจ	 การจัดอันดับธุรกิจ	 ส่วนแบ่งการตลาด	 และข้อมูล 

ตามเขตเศรษฐกิจ	 ซึ่งระบบสามารถประมวลผลข้อมูลและนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ	 

เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป	เนือ่งจากสามารถคน้หา

และตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง	 ทุกที่	 ทุกเวลา	 ตามแนวคิด	 Open	 Data	 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำาคัญของผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนดำาเนินธุรกิจ	 เสมือนมี 

ผู้ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ	

	 ดว้ยอตัราการใชบ้รกิารเฉลีย่กวา่	๘	ลา้นครัง้ตอ่ป	ีกรมจงึไดพ้ฒันาตอ่ยอดสูร่ะบบ	

DBD	Data	Warehouse+	ในปี	๒๕๖๑	โดยปรับโฉมให้สามารถค้นหาข้อมูลและแสดงผล 

ได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	รวมทัง้สามารถใชง้านผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิสต่์างๆ	 

เช่น	 Smart	 phone	 และ	 Tablet	 นอกจากนี้	 ยังมีการวิเคราะห์สถิติต่างๆ	 เช่น	 

survival	 rate,	opportunity,	 risk	และสามารถค้นหาคู่ค้าบนแผนที่	 (Geographic	Map)	

ซึง่จะช่วยตอบโจทยก์ารคน้หาและจับคูธ่รุกจิเพ่ือขยายการทำาธรุกิจ	ทัง้การจดัหาวตัถดุบิ	

ช่องทางการจำาหน่าย	 รวมถึงการลงทุน	 การทำาธุรกิจในมุมมองใหม่บนแผนที่	 ทำาให้ 

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น	สร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ	 

และช่วยในการตรวจสอบก่อนการตัดสินใจร่วมทำาธุรกิจหรือร่วมลงทุนต่างๆ	 ทั้งนี้	 

ระบบ	 DBD	 Data	Warehouse+	 ยังได้เข้าร่วมการประกวดในระดับนานาชาติ	 หรือ	 

WSIS	 Project	 Prizes	 ในสาขา	 Access	 to	 Information	 and	 Knowledge	 และได้รับ 

คัดเลือกให้เป็น	๑	ใน	๕	Champion	จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ	(International	

Telecommunication	Union	:	ITU)	ภายใต้องค์การสหประชาชาติ	(United	Nations	:	UN)	
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Data Warehouse
คลังข้อมูลธุรกิจ 
เพื่อนคู่คิดธุรกิจไทย

	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	๒๕๖๕	นี้	กรมยังไม่หยุดนิ่งในการเพิ่มศักยภาพระบบ	DBD	Data	Warehouse+	 

ให้มีประสทิธภิาพพร้อมรองรับการใชง้าน	ทัง้การเพิม่อปุกรณ	์(Hardware)	เพือ่รองรบัจำานวนผูใ้ชง้านทีม่ากขึน้	 

และพัฒนาหน้าจอผู้ใช้งาน	 (User	 Interface:	 UI)	 โดยมีพื้นฐานการออกแบบจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน	

(User	 Experience:	 UX)	 เพ่ือให้เข้าถึงทุกกลุ่มผู้ใช้งาน	 และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานระบบ	 เช่น	

การคัดเลือกเมนูที่มีการเรียกใช้งานเป็นประจำามาจัดรูปแบบการเข้าใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน	

มีการเพิ่มฟังก์ชันแชทบอท	 (Chatbot)	 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานในการตอบข้อซักถาม	 หรือแนะนำาการใช้

งานระบบ	โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลการวิเคราะห์ภาษา	(Natural	Language	Processing)	เปรียบเสมือน

เป็นผู้ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

ต่างๆ	 เช่น	 ข้อมูลใบอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 

เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น	 และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ 

นำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ท้ังน้ี	จากการบริหารจัดการขอ้มลูธรุกจิและการบรกิารขอ้มลูธรุกิจของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ทีผ่า่นมา	 

ในยุคเริ่มต้นของการให้บริการจะเห็นได้ว่ายังไม่มีเทคโนโลยีรองรับการให้บริการข้อมูลธุรกิจ	 การดำาเนินงาน 

อาศยัเพยีงทรัพยากรท่ีมอียูอ่ย่างจำากดั	ในการสนบัสนนุงานบรกิารของกรม	เช่น	การบรกิารออกหนงัสอืรบัรอง	 

การนำาส่งงบการเงิน	 การให้บริการ/เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจ	 การนำาเข้าข้อมูล	 การจัดเก็บข้อมูล	 รวมทั้ง	 

การให้บริการข้อมูล	ซึ่งอยู่ในรูปแบบกระดาษ	รวมทั้งการจัดการรูปแบบ	manual	เมื่อข้อมูลมีจำานวนมากขึ้น 

และหลากหลาย	เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของกรม	จึงมีการนำาเอา 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ทั้งข้อมูลของนิติบุคคล	 

ข้อมูลงบการเงิน	 ซึ่งมีความหลากหลายของข้อมูลและมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนข้อมูล	 มาจัดเก็บ 

สู่ฐานข้อมูล	 (Database	 System)	 เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและการนำาข้อมูลไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 รวมท้ังการจัดทำาคลังข้อมูล	 (Data	Warehouse)	 ระบบประมวลผลข้อมูล	 (Data	 Processing	 

System	 หรือ	 DP)	 วิทยาศาสตร์ข้อมูล	 (Data	 Science)	 และปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 

เพื่อสร้างมูลค่าจากข้อมูลในการช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจ/ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจ	 และสนับสนุน 

การดำาเนินงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอกกรมให้ได้ข้อมูล 

ที่มีมิติครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น	 โดยคำานึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 (Data	 

Governance	for	Government)	ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป	

คลังข้อมูลธุรกิจ สู่ Big Data
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สงเสริมธุรกิจไทย 
สู Globalization 

	 เม่ือวันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๔๕	 นอกเหนือจากการเปล่ียนชื่อ	

“กรมทะเบียนการค้า”	 เป็น	 “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”	 แล้ว	 ยังมี

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งได้พลิกโฉมภาพลักษณ์และเพิ่มการส่งเสริม

พัฒนาธุรกิจ	 ควบคู่กับภารกิจเดิมด้านการจดทะเบียนธุรกิจ	 การบริการ

ขอ้มลูธรุกจิ	และการกำกบัดแูลธรุกจิ	ทำใหก้รมพฒันาธรุกจิการคา้มบีทบาท

เกีย่วขอ้งผกูพันกบัภาคธรุกจิการคา้อยา่งครบวงจร	พฒันาสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิของไทยให้เปน็ไปอยา่งมีประสทิธภิาพ	เพือ่ประโยชน์

ในการดำเนินธุรกิจและพาณิชยกรรมต่างๆ	 ตลอดจนการพัฒนา

ผู้ประกอบการและส่งเสรมิธรุกจิไทยใหม้คีวามเขม้แขง็	หรอือาจกลา่วไดว้า่	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ	

คือ	 การจดทะเบียนธุรกิจแล้ว	 ยังส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโต

อย่างยั่งยืน	

	 กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า ได้ยกระดับศักยภาพและพัฒนา

ขดีความสามารถของธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	ครอบคลมุองคก์รและกลุม่ธรุกจิ

เป้าหมายสาขาสำคัญที่มีศักยภาพในการเป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจไทย

เชน่	ธรุกจิ	e-Commerce	ธรุกจิโลจสิตกิส	์ธรุกิจแฟรนไชส	์ธรุกจิคา้ส่งคา้ปลีก	

ซึง่ชว่ยส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งโอกาส	สรา้งงาน	สรา้งรายไดใ้หผู้้ประกอบการ

ทุกระดับ	 ต้ังแต่ผู้ประกอบการฐานราก	 วิสาหกิจชุมชน	 ผู้ประกอบการ

ชุมชน	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	 กลุ่มธุรกิจ	 Startup	 ไทย	

อีกทั้งยังได้ขยายภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของไทยจากภายใน

ประเทศสู่	 Globalization	 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล	

โดยได้ดำเนินการตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	บ่มเพาะ

เชิงลึก	 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล	 การประชาสัมพันธ์สร้างการ

รบัรูใ้ห้ธรุกจิไดเ้ปน็ท่ีรู้จกัและเปน็ทีย่อมรับอยา่งกว้างขวางการสร้างโอกาส

ทางการตลาดผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	งานแสดงสินค้า	การจับคู่ธุรกิจ	และ

ส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	 เป็นต้น	 ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา

ที่ผ่านมากรมได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจตามกลุ่มเป้าหมาย

ที่กรมกำหนดในหลากหลายทั้งรูปแบบ	 ประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์	

โดยในส่วนต่อไปนี้จะขอยกตัวอย่างขององค์กรและกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

ที่กรมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาในช่วงระยะเวลากว่า	๒๐	ปีที่ผ่านมา	ดังนี้	
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ธุรกิจค้าส่งค้าปลีีก 

		 เมื่อปี	 ๒๕๔๕	 ภารกิจด้านการส่งเสริมธุรกิจลำดับแรกๆ	 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับโอนมาจาก 

กรมการค้าภายใน	 คือ	 “ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก”	 ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค	 ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของคนไทย 

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญ	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีบทบาทในการเป็นจุดกระจายสินค้า 

ให้คนในชุมชนและเป็นช่องทางรับซื้อ-จำหน่ายสินค้าจากคนในชุมชน	 สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน	 อีกทั้ง 

ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งของภาครัฐ	ในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	ด้วยเหตุนี้ 

กรมจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง	 ครอบคลุมในทุกระดับ 

และทุกมิติ	ทั้งร้านค้าปลีกรายย่อย	หรือ	“ร้านค้าโชห่วย”	ไปจนถึงร้านค้าส่งในพื้นที่	ทั้งการให้ความช่วยเหลือ 

ในระยะสั้นและการเสริมสร้างศักยภาพในระยะยาว	 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีความเข้มแข็ง	 

แข่งขันได้	 เติบโตและอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 การดำเนินการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

ที่ผ่านมามีดังนี้

 “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจคา้สง่คา้ปลีก”	เปน็กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนา 

ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นขนาดกลาง-ใหญ่	 เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่เป็น

ระบบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 

ซึ่งกรมฯ	ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	๒๕๕๑	โดยจัดผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	ดำเนินการ 

วเิคราะห์และให้คำปรึกษาผูป้ระกอบการ	เพือ่พฒันากระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร 

จัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	 อาทิ	 การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์	 ลูกค้าและการตลาด	 การบริหารจัดการ

ข้อมูลและสารสนเทศ	 การบริหารจัดการพนักงาน	 การบริหารจัดการโลจิสติกส์	 การบริหารจัดการหน้าร้าน	 

สขุอนามยัและความปลอดภัย	เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการนำองค์ความรูม้าประยกุตใ์ชก้บัธรุกจิ	สรา้งขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขันเพ่ิมรายได้	และลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ตลอดจนนำความรูดั้งกล่าวมาช่วยพัฒนา

ร้านค้าโชห่วยที่อยู่ในเครือข่ายได้
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“ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม”	 ความร่วมมือของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับผู้ผลิต	 ผู้แทนจำหน่าย	 สมาคม

การค้าส่ง-ปลีกไทย	 รวมพลังร้านค้าส่งท้องถิ่น	 และร้านค้าโชห่วย

ในพื้นที่ท่ัวประเทศ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจำหน่ายสินค้า

ราคาพิเศษพร้อมกันท่ัวประเทศ	 ให้แก่ร้านค้าโชห่วยรวมถึงประชาชน

ที่อยู่ในพื้นที่	 โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๖	

รวมมูลค่าการซื้อขายกว่า	 ๖,๐๐๐	 ล้านบาท	 โดยเม่ือปี	 ๒๕๖๓	

กรมได้จัดกิจกรรม	 ภายใต้ชื่อ	 พาณิชย์ลดราคา!	 ช่วยประชาชน	

Lot	๖	 “ซื้อง่าย	ถูกใจ	 ใกล้บ้าน”	ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิต

ประจำวนั	ณ	ร้านคา้สง่คา้ปลกีท้องถ่ินท่ีเขา้รว่มโครงการฯ	กวา่	๑๖๐	แหง่	

และเครือข่ายร้านค้าโชห่วยกว่า	๖,๗๐๐	แห่งทั่วประเทศ	โดยลดราคา

สินค้าพร้อมกันในช่วงเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๕	 สูงสุดถึงร้อยละ	 ๕๐	

รวมกว่า	๔๐๐	รายการ	อาท	ิกลุ่มอาหารและเครือ่งดืม่	กลุม่เครือ่งปรงุรส	

กลุ่มของใช้ประจำวัน	กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย	และกลุ่มผลิตภัณฑ์

ซักล้าง	ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ร้านค้าโชห่วยเพื่อให้

สามารถแข่งขันได้	และเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคในพื้นที่ได้ซื้อสินค้าราคา

ประหยัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของ	 COVID-19	

แล้วยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง

ค้าปลีกท้องถิ่นอีกด้วย

  “สมาร์ทโชห่วย”	 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่น	 ขนาดเล็ก-ขนาดย่อม	 หรือ	 ร้านค้าโชห่วย

ให้มีศักยภาพและพัฒนาเป็น	“สมาร์ทโชห่วย”	ที่มีคุณสมบัติ	๑	ใน	๓	

หรือครบถ้วนทั้ง	 ๓	 ประการ	 คือ	 (๑)	 มีภาพลักษณ์ที่ดี	 (๒)	 มีการใช้

ระบบ	POS	ในการบริหารจัดการร้าน	(๓)	มีชอ่งทางออนไลนเ์พิม่โอกาส

ทางการตลาด	โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี	๒๕๖๒	ครอบคลุม

ตั้งแต่การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ	 ซ่ึงเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนาสมาร์ทโชห่วยในประเด็นที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ	

อาท	ิการบรหิารจดัการภาษ	ีการบรหิารจดัการรา้นคา้	การทำการตลาด	

และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ	และคัดเลือก

ร้านค้าท่ีมีศักยภาพพัฒนาให้เป็นสมาร์ทโชห่วย	 โดยจัดผู้เช่ียวชาญ

ลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดูทันสมัยแต่ยังคงความเป็น

เอกลักษณ์ท้องถิ่น	 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี	 เช่น	 ระบบ	 POS	

มาใช้ในการบริหารจัดการ	 รวมทั้งการขยายช่องทางการตลาด	 โดยใช้

สื่อออนไลน์	 เพ่ือลดต้นทุน	 เพิ่มรายได้	 และสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ	

สานพลังเสริมสร้าง
โชห่วยไทย 
ให้ก้าวไกลคู่ชุมชน
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  “ซื้ื�อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น	เมื่อปี	๒๕๖๔	โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร	 ได้แก่	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จำกัด	 (มหาชน)	

และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจาก	

COVID-19	ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย	โดยจัดชุดสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น

ในชีวิตประจำวัน	จำนวน	๒๓	รายการ	มูลค่ากว่า	๓,๕๐๐	บาท	เช่น	ข้าวสาร	น้ำมันพืช	 

น้ำตาลทราย	 ฯลฯ	 มอบให้แก่ร้านค้าโชห่วยที่อยู่ในเครือข่ายร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน	

๓,๕๐๐	 แห่งทั่วประเทศ	 มูลค่าสินค้ารวมกว่า	 ๑๒	 ล้านบาท	 ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการ

จัดหาสินค้ามาจำหน่ายภายในร้าน	ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	มีผลกำไรดีขึ้น	 

และสามารถส่งต่อสินค้าเหล่านี้ไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่	 ซ่ึงร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน

ถือได้ว่าเป็น	“ร้านค้าของคนในชุมชน	เพื่อคนในชุมชน”	ดังนั้น	การจำหน่ายสินค้าราคา

พิเศษ	 จึงทำให้คนในชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกของร้านค้า	 ได้เลือกซ้ือสินค้าราคาประหยัด	 

ในขณะเดยีวกนั	ผลกำไรของรา้นคา้กจ็ะถกูจดัสรรผา่นกลไกสมาชกิรา้นคา้กองทนุหมูบ่า้น	 

ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการช่วยเหลือ 

ทั้งร้านค้าโชห่วยในท้องถิ่นและผู้บริโภค	กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนไปพร้อมกัน

 “สมาร์ทโชห่วย พลัส”	 เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนา 

ธรุกจิการค้ากบัหน่วยงานพนัธมิตรทีมี่เจตนารมณใ์นการสง่เสรมิผูป้ระกอบการโชห่วยไทย 

ให้มีศักยภาพ	 มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง	 และสามารถแข่งขันได้ใน

ปัจจุบัน	 รวมถึงแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 -	 ๒๕๖๙ 

กรมจะดำเนินโครงการ	“สมาร์ทโชห่วย	พลัส”	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ	เพื่อให้

เกิดความต่อเนือ่งและย่ังยืน	รวมทัง้สร้างกลไกการทำงานในพืน้ที	่โดยให้รา้นค้าส่งค้าปลีก 

ที่ผ่านการพัฒนาจากกรม	 ทำหน้าที่	 “พี่เลี้ยงโชห่วย”	 เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนา 

ร้านค้าโชห่วยเครือข่ายให้เป็น	 “สมาร์ทโห่วย”	 ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

พร้อมเติบโตไปด้วยกัน	 รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสมาร์ทโชห่วยเข้าถึง 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ	 จากเครือข่ายพันธมิตรอย่างทั่วถึง	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและ 

ผู้แทนจำหน่าย	 (Suppliers)	 ผู้ให้บริการเทคโนโลยี/ระบบ	 POS/แพลตฟอร์ม	 

ผู้ให้บริการเสริม	 สถาบันการเงิน	 และผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเครือข่าย	 Moc	 Biz	 Club	 

เพื่อให้การพัฒนาสมาร์ทโชห่วยมีความต่อเนื่อง	 ซึ่งร้านค้าสมาร์ทโชห่วยนี้	 จะเป็น 

แหล่งรับซื้อสินค้าของคนในชุมชน	 และกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชน	 ช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตต่อไป	
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ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
	 “ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์”	 เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับโอนมาเมื่อปี	 ๒๕๔๕	

และได้ดำเนินการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อย่างต่อเนื่อง	 ระบบแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด	 และช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว	

ลดข้อจำกัด	 ระยะเวลา	 และเงินลงทุน	 สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 และลดความเสี่ยงในการลงทุน

ทำธุรกิจด้วยตนเอง	 จากผลการดำเนินการ	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๒๐	 ปี	 กรมสามารถสร้างผู้ประกอบธุรกิจ

แฟรนไชสร์ายใหมท่ีป่ระสบความสำเรจ็	โดยมีธรุกจิแฟรนไชสท่ี์ผ่านการพฒันาจากกรมพฒันาธรุกจิการคา้แลว้	

จำนวน	๑,๔๙๖	ธุรกิจ	ผ่าน	๕	กิจกรรม	ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ สร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise)	เป็นหลักสูตรการอบรม

ระยะยาว	 ๑๘๐	 ชั่วโมง	 เพื่อปั�นและพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจท่ีสนใจขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์	

เริม่ต้ังแตก่ารสร้างองคค์วามรู้เกีย่วกบัระบบแฟรนไชส	์การจดัทำแผนธรุกจิเชงิกลยทุธ	์การบรหิารจดัการธรุกจิ

แฟรนไชส์	 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์	 (Franchise	 Operation	 Manual)	 และสัญญาแฟรนไชส์	

ถอืเปน็การเรยีนรูก้า้วแรกทีผู้่ประกอบธรุกจิจะตอ้งรูแ้ละศกึษา	ปจัจบุนัมธีรุกจิทีผ่า่นการพฒันาจบหลกัสตูรแลว้	

จำนวน	๑,๑๓๘	ธุรกิจ

	 เมื่อผ่านหลักสูตรแรกแล้ว	 มาถึงกิจกรรมที่	๒ คือการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ (Franchise Standard)	 เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกจิท่ีด	ีมมีาตรฐานเทยีบเทา่สากล	โดยจดุเด่นของกจิกรรมนีค้อื	การมผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านธุรกิจแฟรนไชส์	มาให้คำแนะนำปรึกษา	(Coaching)	ณ	สถานประกอบการ	เพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง

และแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆ	 อาทิ	 การนำองค์กร	 (Leadership)	 การวางกลยุทธ์	

(Strategy)	 ลูกค้า	 (Customer)	 การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้	 (Measurement,	 Analysis	 and	

Knowledge	 Management)	 บุคลากร	 (Workforce)	 การปฏิบัติการ	 (Operations)	 และ	 ผลลัพธ์	 (Results)	

เป็นการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานครบทุกด้าน	 ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านมาตรฐาน	

จำนวน	๕๐๑	ธุรกิจ	

และเพือ่เปน็การสรา้งการรบัรู้ภาพลกัษณ	์และเชดิชเูกียรตธิรุกิจแฟรนไชสท์ีมี่มาตรฐานทีด่	ีมคีวามโดดเดน่

ในแต่ละด้าน	 จึงนำมาสู่กิจกรรมท่ี	๓ การประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award)

เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพันธธุ์รกจิแฟรนไชสไ์ทยใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในวงกวา้ง	และสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กป่ระชาชน

ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์	 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น	 ๕	 ประเภท	 รวม	 ๑๓	 รางวัล	 ได้แก่	 รางวัลธุรกิจ

แฟรนไชสไ์ทยยอดเยีย่มตามขนาด	(๓	รางวัล)	รางวัลธรุกจิแฟรนไชสไ์ทยยอดเยีย่มรายอุตสาหกรรม	(๕	รางวลั)	

รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน	 (๒	 รางวัล)	 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี	

(๒	 รางวัล)	 และรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ	 (๑	 รางวัล)	 ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๖๓	

จนถึงปี	๒๕๖๕	มีธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับรางวัลแล้ว	จำนวน	๒๓	แบรนด์	

สร้างความเข้มแข็ง 
แข่งขันได้ด้วยแ¿รนไชส์ไทย
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	 มาถึงกิจกรรมที่	๔ การสร้างโอกาสทาง

การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ	 กรมดำเนินการมาต้ังแต่

ปี	 ๒๕๕๐	 โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจแฟรนไชส์

ได้พบปะเจรจาการค้า	 (Business	 Matching)

ซึ่งในช่วงแรกได้นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

ที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากกรม	 เข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ	

และในช่วงหลังจะเน้นการนำธุรกิจเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าระดับสากลในประเทศ	ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน	เช่น	งาน	ThaiFex	งาน	TFBO	เป็นต้น	

	 ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศแล้ว	 ๓๒	 แบรนด์	 ใน	 ๕	 ทวีป	

จำนวน	 ๓๒	 ประเทศ	 ถือเป็นไฮไลท์และนับว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

เพิ่มขึ้นทุกๆ	ปี

	 สุดท้ายกิจกรรมท่ี	๕ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ	 มีวัตถุประสงค์หลักคือ	 การสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้	

และสรา้งงาน	โดยเฉพาะชว่งสภาวการณเ์ศรษฐกจิชะลอตัว	และสถานการณ	์COVID-19	ทีภ่าคธรุกจิหยดุชะงกั

และได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	 และด้วยเหตุผลที่แฟรนไชส์เป็นระบบธุรกิจที่ได้พิสูจน์แล้วว่า

ประสบความสำเร็จเร็วและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	และอีกหนึ่งจุดเด่นของธุรกิจแฟรนไชส์

คือการมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี�ยงคอยแนะนำช่วยเหลือตลอดการดำเนินธุรกิจ	 จึงเหมาะสำหรับ

ผู้สนใจประกอบอาชีพ	 โดยในปี	 ๒๕๖๔	 ที่ผ่านมา	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับงบประมาณภายใต้

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา	 เยียวยา	 และฟ้�นฟูเศรษฐกิจและสังคม	

เพื่อดำเนินโครงการ	 “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่า	 COVID-19”	 ซ่ึงได้มีการจัดงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์	

กว่า	 ๔๐๐	 แบรนด์	 ในส่วนกลาง	 ณ	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานีและนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไป	 Roadshow	

จำนวน	 ๑๕	 ครั้ง	 (๑๕	 จังหวัด)	 ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ	 ส่งผลให้สามารถสร้างงาน	 สร้างอาชีพ

ไดก้วา่	๑๓,๐๐๐	ราย	สดุทา้ยนี	้สำหรบัผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชสท์ีผ่า่นการพฒันาจากกรมจะไดร้บัสทิธพิเิศษ

ในการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธรุกจิการคา้	สว่นผูท้ีส่นใจจะลงทนุในธรุกจิแฟรนไชส์	

ยังสามารถเข้าไปค้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจและเหมาะสมกับขนาดการลงทุนของตนเองได้ที่เว็บไซต์	

http://franchise.dbd.go.th เพื่อนำมาสร้างอาชีพหรือขยายการลงทุน	สร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อไป	
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ธุรกิจบริการ 
	 ธรุกจิบริการ	เปน็หน่ึงในภาคธรุกจิหลกัทีม่คีวามสำคญัตอ่ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย	ทัง้การสรา้ง

รายได้	 และการจ้างงาน	 นอกจากนี้ภาคบริการยังเชื่อมโยงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน	

ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ในฐานะ

หนว่ยงานทีม่บีทบาท	ในการสรา้งสงัคมผูป้ระกอบการและความเขม้แขง็แก	่SMEs	จงึมุง่เนน้เสรมิสรา้งศกัยภาพ

ผู้ประกอบการในภาคการค้า	 และภาคบริการ	 ให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุกด้าน	

ทัง้ดา้นการผลติ	การตลาด	การเงิน	การบรหิารทรพัยากรมนษุย	์การบรหิารจดัการ	และดา้นนวตักรรม	เปน็ตน้	

ด้วยการสนับสนุนให้	 SMEs	และวิสาหกิจชุมชน	สามารถนำเทคโนโลยี	นวัตกรรม	และความคิดสร้างสรรค์	

มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	 พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสการตลาดด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ	

หน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีเคร่ืองมือสนับสนุนทางด้านการตลาด	 การเงินและการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	ช่วยยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้

	 โดยในปี	 ๒๕๔๖	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เริ่มจัดฝกอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่

ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium	 Enterprise	 :	 SME)	 ด้วยโครงการ

จัดอบรมด้านการบริหารจัดการและการตลาดผ่านดาวเทียม	 ที่ช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

ให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น	 และในปี	 ๒๕๕๐	 กรมได้ริเริ่มโครงการ	 “DBD Academy” 

ซึ่งเป็นการอบรม	 ผู้ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Learning	 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา	โดยเริ่มจาก	๓	หลักสูตร	และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา	

จนกระทั่งปัจจุบัน	มีถึง	๔	หลักสูตร	๓๒	หัวข้อวิชา	และมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า	๑๕๐,๐๐๐	คน	

	 	 ปจัจบุนั	DBD	Academy	ยงัคงพฒันาผู้ประกอบธรุกจิให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัทางการคา้	โดยเฉพาะ

กลุ่ม	 SMEs	 ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจในลักษณะดั้งเดิมให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	

และความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดใน

อนาคต	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงเดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านหลักสูตรออนไลน์	

(e-Learning)	ผ่านทาง	 “DBD	Academy”	 ให้แก่	SMEs	นักบัญชี	และผู้สนใจทั่วไป	อีกทั้ง	พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพให้แก่ธุรกิจบริการและ	 SMEs	 ผ่าน	 ๒	 หลักสูตรเชิงลึก	 คือ	

(๑)	 การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ	 (Smart	 Professional	 Entrepreneur:	 SPE)	 โดยการบ่มเพาะเชิงลึก

ในด้านการตลาด	การเงิน	การบริหารธุรกิจ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 และนวัตกรรม	และ	 (๒)	การสร้าง

นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์	 (Advance	 Creative	Marketeer:	 ACM)	 โดยพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำ

ด้านการตลาดสมัยใหม่	ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล	เพื่อขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	ปัจจุบันสามารถสร้างนักธุรกิจมืออาชีพได้แล้วจำนวน	๙๑๗	ราย

งานธุรกิจบริการ	 จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้แก่กลุ่มธุรกิจบริการ	

ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้	 เช่น	 ธุรกิจร้านอาหาร	 ธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ	

และกลุ่มธุรกิจบริการที่เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 เช่น	 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ	 เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจ

ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน	 รวมถึงกลุ่มธุรกิจ	 Startup	 ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	สามารถสนับสนุนธุรกิจบริการต่างๆ	และ	SMEs	ได้เป็นอย่างดี
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	 สำหรับด้านการต่อยอดสร้างโอกาสการตลาด 
และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ	 ได้ต่อยอดส่งเสริม 
ร้านอาหารไทยในประเทศให้ได้รับตราสัญลักษณ์	
Thai	 SELECT ( เริ่มปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑)	 ซึ่ งเป็น 
ตราสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มี 
วิธีการปรุงและรสชาติไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ 
ความเป็นไทย	 เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่
ยอมรับและรู้จักมากขึ้น	ภายใต้สโลแกน	“อาหารไทย
ต้อง	Thai	SELECT”	ปัจจุบัน	มีร้านอาหารทั่วประเทศได้รับตราสัญลักษณ์	Thai	SELECT	จำนวน	๑,๐๐๐	ร้าน	
โดยเป็นร้าน	SIGNATURE	จำนวน	๑๑	ร้าน	CLASSIC	จำนวน	๙๑๖	ร้าน	และร้าน	UNIQUE	จำนวน	๗๓	ร้าน	
ถือเป็นอีกหนึ่ง	Soft Power	อันทรงพลังของไทยที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคและสร้างการยอมรับไปทั่วโลก

ในส่วนของการขยายตลาดธุรกิจ	 Startup	 และการเพิ่มยอดขายให้แก่	 SME	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 มาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่	 
จงึได้สง่เสริม	ให	้SMEs	ใชเ้ทคโนโลยีหรอืนวตักรรมจาก	Startup	ไทยในการช่วยในการดำเนินธรุกจิ	อนันำไปสู ่
การเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ	 และเพิ่มยอดขายให้แก่	 SMEs	 ในขณะเดียวกัน	 ก็เป็นการขยายฐานลูกค้า 
ให้แก่	 Startup	 ไทยไปพร้อมกัน	 โดยที่ผ่านมาได้เชื่อมโยงให้	 SME	 ใช้บริการ	 “เก็บ	 แพ็ค	 ส่ง”	 (Fulfillment)	 
และ	MarTech	 (Marketing	Technology)	ที่มีเครื่องมือจัดการร้านค้าออนไลน์	และการบริหารความสัมพันธ์ 
กบัลูกค้า	(CRM)	จาก	Startup	ไทย	ช่วยให้	SME	ลดต้นทุนและเวลาในการบริหารจัดการเรือ่ง	Stock	การบรรจุ 
สินค้าลงกล่อง	 การส่งสินค้าไปยังลูกค้า	 และใช้ระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	 (เช่น	 AI	 Chatbot	 
การดูดคำสั่งซื้อจาก	 Live	 ระบบจัดการข้อมูลหลังร้านค้าออนไลน์)	 ช่วยเพิ่มยอดขายขึ้นกว่าร้อยละ	 ๖๐	 
ภายในระยะเวลา	๓	เดอืน	นอกจากนียั้งช่วยพัฒนาหรือสร้างเครือ่งมือการตลาดใหม่ๆ	ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 
บริการ	 เช่น	 คลิป	 VDO,	 VR	 ๓๖๐	 องศา	 เพื่อแนะนำสินค้าและธุรกิจของผู้ประกอบการ	 และร่วมมือ 
กบัพนัธมติรเชือ่มโยงชอ่งทางการตลาดสมยั	โดยเฉพาะชอ่งทางการคา้ออนไลน	์เพือ่เพิม่โอกาสในการพฒันา
และขยายตลาดให้ผู้ประกอบการ	SMEs	เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนากลุ่มธุรกิจบริการแห่งอนาคต	 Future	
Business	Trends	ที่เชื่อมโยงกับ	Global	Mega	Trends	เช่น	ธุรกิจร้านอาหาร	ธุรกิจความงามและดูแลสุขภาพ	
(Health	&	Wellness)	และเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ	ที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน	สร้างรายได้ 
และกระจายสู่ชุมชนท่ัวประเทศ	 สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย	 รวมถึงต่อยอด 
ส่งเสริมเชื่อมโยงธุรกิจ	 SMEs	 กับ	 Startup	 ไทยที่มีศักยภาพ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	 
ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน	ของธุรกิจไทย	ให้เติบโต	เข้มแข็ง	และร่วมเป็นฟันเฟ้องสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ยุคการค้าฐานนวัตกรรมไปพร้อมกัน

ส่งเสริมธุรกิจบริการ  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย
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ธุรกิจ Logistics 
	 ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอีกหน่ึงธุรกิจสำคัญ

ที่กรมส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถใน

การแข่งขันให้กับทุกสาขาธุรกิจของไทยตลอด

ซัพพลายเชน	 เพื่อให้การบริการและการจัดส่ง

สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้ถูกต้องและตรงเวลา	

มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๙	 ในระยะแรกกรมมีนโยบาย

สำคัญและผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม	 เช่น	

การขบัเคลือ่นนโยบาย	๓	วงแหวน	๕	ประตกูารคา้	

เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าใน	 ๓	 วงแหวน	

เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน	 โดยมุ่งเปิดประตูการค้าในทุกภูมิภาค

ของประเทศไทยทั้ง	๕	ด้าน	รวมไปถึง	การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสต์ไทย	ให้มีความเข้มแข็งและพร้อมก้าวสู่

ตลาดสากล	พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้

ทีจ่ำเป็นท้ังในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค	และศกึษาดงูานธรุกจิโลจสิตกิสท์ีมี่การบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ	

พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล	ISO

ยกระดับ
มาตรฐาน 
พั²นาศักยภาพ
โลจิสติกส์ไทย
สู่สากล  

		 เป็นเวลากว่าทศวรรษที่กรมได้ดำเนินการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า	

อำนวยความสะดวกทางการค้า	 เพื่อลดต้นทุน	 แก้ไขปัญหาอุปสรรค	

ด้วยการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจน

สร้างโอกาสทางตลาดในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ	 โดยเส้นทาง

การส่งเสริมมีดังนี้

เตรียมความพร้อม	 และศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	 ในการ

ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ติดอาวุธให้กับธุรกิจ

ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

เพื่อมุ่งสู่	 e-Logistics	 รวมทั้ง	 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

ธุรกิจให้บริการ	 โลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล	 ISO	 9001	 เพิ่มประสิทธิภาพ

การบรหิารจดัการและสรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บัผูร้บับรกิารโดยมธีรุกจิไดร้บั

ความรู้จำนวน	 ๕,๕๙๘	 ราย	 และผ่านการรับรองมาตรฐาน	 ISO	 9001	

จำนวน	๖๗๘	ราย	

เช่ือมโยง เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ	 ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างธุรกิจต่างสาขาท่ีกรมให้การส่งเสริมพัฒนา	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 มุมมองทางธุรกิจ

ทีห่ลากหลาย	และตอ่ยอดขยายธรุกจิสูต่ลาดอาเซยีน+๖	สรา้งโอกาสการแขง่ขนัและเพิม่ชอ่งทางขยายตลาด

ดว้ยการนำคณะผูป้ระกอบธรุกจิเขา้รว่มเจรจาจบัคูธ่รุกจิในตา่งประเทศ	และเดนิทางสำรวจเสน้ทางโลจสิตกิส์

การค้าที่สำคัญตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไทยสู่กลุ่มประเทศอาเซียน	อินเดีย	และจีน	ดังนี้
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๑.  เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

>>	เส้นทาง	R3A		ไทย	(เชียงราย	เชียงของ)	

					-	สปป.ลาว	(ห้วยทราย)	-	จีน	(คุนหมิง)

๒. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

>>	เส้นทาง	R9		ไทย	(มุกดาหาร)	-	สปป.ลาว	

     (สะหวันนะเขต)	-	เวียดนาม	(ดานัง	-	โฮจิมินห์)

>>	เส้นทาง	R12		ไทย	(นครพนม)	

	 -	สปป.ลาว	(คำม่วน)	-	เวียดนาม	(หล่างเซิน)	

	 -	จีน	(หนานหนิง)	-	ฮ่องกง

๓.  เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

>>	เส้นทาง	R1	หรือ	R6		ไทย	(สระแก้ว)	

	 -	กัมพูชา	(พนมเปญ)	-	เวียดนาม	(โฮจิมินห์)

>> เส้นทาง	R10			ไทย	(ตราด)	-	กัมพูชา	(เกาะกง)	     

				-	เวียดนาม	(โฮจิมินห์)

๔. เส้นทางหลวงสายเอเชีย

>>	เส้นทาง	AH1		ไทย	(แม่สอด)	

	 -	เมียนมาร์	(ย่างกุ้ง	-	มัณฑะเลย์	-	กะเลเมียว)	

	 -	อินเดีย	(อิมฟาล	-	กัลกัตตา)

>>	เส้นทาง	AH2		ไทย	(หาดใหญ่)	

	 -	มาเลเซีย	(ปีนัง)	-	สิงคโปร์	(กัวลาลัมเปอร์)

๕. เส้นทางเมียนมาร์ - จีน 

>>	เมียนมาร์	(มัณฑะเลย์	-	มูเซ)	

	 -	จีน	(รุ่ยลี่	-	คุนหมิง)

	 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ	 จำนวน	 ๓,๒๘๕	 ราย	 

และร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า	 จำนวน	 ๓๘๙	 ราย	 ได้พบปะเจรจาความร่วมมือการค้า	 

สำรวจการตลาดและโอกาสในการประกอบธรุกจิแตล่ะพืน้ที	่พรอ้มขยายธรุกจิสูต่ลาดอาเซยีน	รวมทัง้มโีอกาส

เข้าร่วมประชุมหารือ	แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชนของประเทศในกลุ่มประเทศ	

ASEAN+6

	 เพื่อให้การส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรและช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น	 

กรมได้จัดทำโครงการสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจ	 เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ทางการเงิน	 เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ	 แก่ผู้ประกอบธุรกิจ	 SMEs	 ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์	 

ธุรกิจแฟรนไชส์	และธุรกิจขายตรง	ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นวงเงินสินเชื่อรวม	๕,๐๐๐	ล้านบาท	 

ในอตัราดอกเบีย้	MLR	-	3%	พรอ้มผ่อนปรนหลักประกัน	มธีรุกจิให้บรกิารโลจิสตกิสไ์ดร้บัสนิเชือ่	๑,๕๔๓	ราย	 

วงเงิน	 ๔,๔๙๗.๖๖	 ล้านบาท	 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อสร้างสายพานลำเลียงในระบบซัพพลายเชนให้มีความม่ันคงแข็งแรง	 ในการส่งต่อบริการและสินค้าไปสู่ 

มือผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็วแม่นยำ	และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
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ธุรกิจ e-Commerce 
	 นับตัง้แตเ่ศรษฐกิจของประเทศเปลีย่นทศิทางสูย่คุดจิทิลั	กรมพฒันาธรุกจิการคา้ไดมุ้ง่พฒันาศกัยภาพ

ผู้ประกอบการไทย	 ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการค้าออนไลน์	 สามารถขยายช่องทางทางการค้า	

และสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้	ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ผนึกกำลังกับ

หน่วยงานพันธมิตรด้าน	 e-Commerce	 ก่อร่าง

หลักสูตรปั�นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ	 (Online	

Marketing	 Genius	 :	 OMG)	 ซ่ึงเป็นหลักสูตร

เสริมสร้างทักษะด้านการตลาดออนไลน์	 (Digital

Marketing)	และการทำแผนธรุกจิออนไลน	์(Online	

Business	 Plan)	 อย่างเข้มข้นภายใต้แนวคิด	

“อพัสกลิการตลาดออนไลนส์รา้งยอดขายทะลลุา้น”

	 ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและผู้ประกอบการ

รุน่ใหม	่ครอบคลุมพ้ืนท่ี	๑๘	กลุม่จังหวัดทัว่ประเทศ	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมีความรู	้ความเขา้ใจในการทำการคา้

ออนไลน์	 สามารถใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มต่างๆ	 ในการกระตุ้นการซื้อขาย	 ทำโปรโมช่ันส่งเสริม

การขายได	้รวมถงึสามารถทำแผนธรุกจิออนไลนไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง	ซึง่ตลอดสองปทีีผ่า่นมา	กรมสามารถพฒันา	

“นักค้าออนไลน์ขั้นเทพ”	ได้กว่า	๔,๕๐๐	ราย	และได้คัดเลือกสุดยอดนักค้าออนไลน์ขั้นเทพรวม	๑๐๘	ราย	

เข้าร่วมการรับคำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว	 (One-on-one	 Coaching)	 เพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์ของตน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอเรื่องราว	 (Storytelling)	 ด้านการนำเสนอสินค้า	 (Product	 Presentation)	

ด้านการทำตลาดออนไลน์	 (Digital	 Marketing)	 และด้านการนำเสนอผลงาน	 (Pitching)	 ซ่ึงช่วยปิดจุดอ่อน

ทางธรุกจิและเปดิชอ่งทางการคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งแทจ้ริง	ทำใหผู้ป้ระกอบการสามารถเข้าถงึลกูคา้

กลุ่มเป้าหมายและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
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ปี ๒๕๔๖ กรมสร้างความเชื่อมั่นในการค้าออนไลน์ไทยทั�งผู้ซื้ื�อและผู้ขาย 
ด้วยเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered 
และ DBD Verified 

เป็นเคร่ืองหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็น

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	 ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกเครื่องหมาย	

DBD	 Registered	 ให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อนำไปแสดงไว้บนร้านค้าออนไลน์	 เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้แก่ร้านค้าและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค	 ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	 ณ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	

นายทะเบียนพาณิชย์จะจัดส่งข้อมูลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อออกเครื่องหมาย	 DBD	 Registered	

ผ่านระบบ	www.trustmarkthai.com	ต่อไป	

		 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

DBD	Registered	ตัง้แตป่	ี๒๕๔๖	-	ปจัจบุนั	(เขา้สูป่ทีี	่๑๙)	โดยสอดคลอ้งภายใตพ้ระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณิชย์	

พ.ศ.	๒๔๙๙	และประกาศกระทรวงพาณชิย	์เรือ่ง	ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย	์(ฉบับที	่๑๑)	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 กำหนดให้พาณิชยกิจท่ีเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	 โดยปัจจุบัน

มีร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย	จำนวน	๙๑,๙๘๒	ร้านค้าออนไลน์	(ข้อมูล	ณ	เดือนกันยายน	๒๕๖๕)	

ทั้งนี้โดยในช่วงปี	 ๒๕๔๖	 -	 ๒๕๕๗	 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ	 ๑,๐๐๐	 ราย	 ซ่ึงต่อมากรมได้มีแนวทาง

ในการส่งเสริมให้ผู้ปะกอบการขอเครื่องหมายรับรอง	 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์

ทำให้มีผู้ประกอบการตระหนักเห็นความสำคัญจดทะเบียนขอรับเครื่องหมายเพิ่มขึ้น	 โดยในช่วง

ปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๔	เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า	๑๐,๐๐๐	ราย	

	 นอกจากการออกเคร่ืองหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 DBD	 Registered

แล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการออกเครื่องหมาย	 DBD	 Verified	 ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรอง

ความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทีป่ระสงคจ์ะไดร้บัเครือ่งหมาย	DBD	Verified	ต้องจดทะเบยีนพาณชิยแ์ละมีคณุสมบติัครบถว้นตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนด	 เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 และแสดงว่าเว็บไซต์นั้นๆ	

มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	 e-Commerce	 ของกรม	 โดยมีการแบ่งประเภท

เครื่องหมาย	DBD	Verified	๓	ระดับ	คือ	Silver,	Gold	และ	Platinum	ดังนี้
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		 ออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	

โดยผ่านคุณสมบัติ	 เช่น	 จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย	

DBD	Registered	รวมทัง้ผา่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

		 อ อ ก ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น พ า ณิ ช ย์	

เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล	 โดยผ่านคุณสมบัติ	 เช่น	

จ ดท ะ เ บี ย นพ าณิ ช ย์ ส ำ ห รั บ ธุ ร กิ จ พ าณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า	 ๑	 ปี	 จัดส่งงบการเงิน

ไมน่อ้ยกวา่	๑	ป	ีรวมทัง้ผา่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพ

ธุรกิจฯ

		 อ อ ก ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น พ า ณิ ช ย์	

เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล	 โดยผ่านคุณสมบัติ	 เช่น	

จ ดท ะ เ บี ย นพ าณิ ช ย์ ส ำ ห รั บ ธุ ร กิ จ พ าณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า	 ๒	 ปี	 จัดส่งงบการเงิน

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๒	ปี	และมีคุณสมบัติอื่น	ได้แก่	

ได้รับรางวัลประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 รวมทั้งผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ	เป็นต้น
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 มหกรรมอีคอมเมิร์ซื้ใหญ่ที่สุดของประเทศ ครบจบที่เดียว:  
 Thailand e-Commerce Expo 

	 นอกจากการพัฒนาทักษะทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ	 กรมได้จัดงานมหกรรม	 Thailand	 

e-Commerce	 Expo	 มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซในทุกมิติกว่า	 ๔๐	 ราย	 

รว่มกนัเสรมิศกัยภาพใหก้บัผู้ประกอบการไทยเขา้สูก่ารคา้ออนไลนอ์ยา่งมอือาชพี	และสรา้งชอ่งทางขายสนิคา้ 

ใหก้วา้งขึน้	รวมถงึผูป้ระกอบการรายใหม่ทีเ่พิง่เร่ิมตน้เขา้สูว่งการ	จะไดมี้ทศิทางในการทำธรุกจิและเปดิรา้นคา้

ออนไลน์ได้อย่างถูกต้องมั่นใจ	โดยในงานมหกรรม	Thailand	e-Commerce	Expo	2022	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รวม	๖๙,๑๕๔	ราย	และมีกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	

 ๑. e-Commerce Guru Talk:	 การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 

จากกูรูและ	Influencer	ชื่อดัง	เช่น	คุณหนุ่ย	Beartai	คุณทิป	Digital	Tips	Academy	คุณไมเคิล	Starvingtime	

คุณกล้อง	Jone’s	Salad	คุณก้อง	อายุน้อยร้อยล้าน	คุณปั�ม	คิ้วต่ำ	

 ๒. e-Commerce Business Switch-On:	 การให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ 

แบบตัวต่อตัว	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด	กลยุทธ์	จุดขายในการต่อยอดธุรกิจออนไลน์	จำนวน	๕	ด้าน	ได้แก่	

ด้าน	 Start	 Online	 Store	 ด้าน	 Product	 Presentation	 ด้าน	 Storytelling	 ด้าน	 Payment	 and	 Logistics	 

และด้าน	Trust	and	Confidence	

 ๓. e-Commerce Platform Sharing:	 การแนะนำแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ 

อย่างครบวงจร	 จากหน่วยงานพันธมิตร	 ๕	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้าน	 e-Government	 ด้าน	 e-Marketplace	 

ด้าน	e-Logistics	ด้าน	e-Fulfillment	และด้าน	e-Payment	

 ๔. Thailand e-Commerce Genius:	การประกวด	Pitching	เฟ้นหาสุดยอด	e-Commerce	Genius	 

แห่งปีจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ	 เพื่อรับเงินรางวัลกว่า	 ๒๓๐,๐๐๐	 บาท	 พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ	 

และรางวัลพิเศษจากพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซ	

 ๕. DBD Online Megasale:	มหกรรมออกรา้นของสนิคา้ชมุชนทีม่คีณุภาพจากทัว่ประเทศ	๓๐๐	รา้นคา้	 

บน	e-Marketplace	ชั้นนำ	พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ	ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการค้ากว่า ๖,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
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 ถอดรหัสความสำเร็จจากหมู่บ้านเถาเปาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สู่การสร้าง Digital Village by DBD ในบริบทประเทศไทย 

		 กรมพฒันาธรุกจิการคา้	มพีนัธกจิในการสร้างความเขม้แขง็เศรษฐกจิฐานราก	ตลอดจนมุ่งพฒันา	SMEs	

ให้มีความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ได้มองเห็นถึงโมเดลหมู่บ้านเถาเป่าที่จะเป็นต้นแบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคดิจิทัลในบริบทประเทศไทย	 โดยได้จัดคณะเดินทางพร้อมด้วยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเดินทางศึกษาเชิงลึก	 เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยความสำเร็จของหมู่บ้านเถาเป่า	 ณ	 เมืองหางโจว	

มณฑลเจ้อเจียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 หาก	 Amazon	 และ	 eBay	 คือ	 “ฉลามในมหาสมุทร”	 การต่อสู้ของอาลีบาบา	 (Alibaba)	 ก็เปรียบได้

กับ	 “จระเข้แห่งแม่น้ำแยงซี”	 ผู้นำแห่ง	 e-Commerce	 ของจีนและของโลก	 ความสำเร็จของอาลีบาบา	 คือ	

การสร้างระบบนิเวศ	 e-Commerce	 ขนาดยักษ์ที่ทำให้คนจีนนับล้านคนค้นพบคุณค่าในตัวเองและมีงานทำ

ผ่านแพลตฟอร์ม	 e-Commerce	 ที่มีชื่อว่า	 “เถาเป่า	 (Taobao)”	 เถาเป่าไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีก

ออนไลน์อันดับหนึ่งของจีน	 แต่ยังเป็นชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริโภค	 ศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก

ที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม	 และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค	 โดยในชุมชนที่ห่างไกล	

การคา้ออนไลนเ์ขา้มาเตมิเตม็ชอ่งวา่งระหว่างสงัคมเมอืงกบัชนบท	กอ่ให้เกดิเปน็	“หมู่บ้านเถาเปา่”	สง่เสรมิให้

ชาวชนบทบริโภคจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้น	 เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคภายใน

ประเทศ	 แทนท่ีจะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกที่รัฐบาลจีนต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชาวชนบท	

ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนผ่านเว็บไซต์ในความร่วมมือกับอาลีบาบา

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้ศึกษาเชิงลึกเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จของหมู่บ้านเถาเป่า	

และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การค้าออนไลน์มีบริบทที่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 โดยได้พัฒนาชุมชนจนเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนา

ทั่วทุกชุมชนในประเทศไทย	 ซึ่งการถอดบทเรียนดังกล่าวมีแนวคิดที่ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยี

ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเคร่ืองมือที่จะอำนวยความสะดวกและช่วยเอาชนะระยะทางและความห่างไกล

ระหว่างผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชนกับผู้บริโภค	 โดยมีปัจจัยความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ	 คือ	

(๑)	สินค้ามีอัตลักษณ์	(๒)	ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง	(๓)	คนในชุมชนมีความเป็นผู้ประกอบการ	และ	(๔)	แพลตฟอร์ม

การค้าออนไลน์มีศักยภาพ	
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เพิ่มโอกาส 
ทางการตลาด
ให้เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดด้วย 
e-Commerce

	 กรมจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนผ่าน
โครงการ Digital Village by DBD	 โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วม
กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด	 คัดเลือกและพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์	 
เน้นการมีส่วนร่วมและสร้างพันธมิตรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง 
บูรณาการในการพัฒนาธุรกิจในชุมชนอย่างครบวงจร	 เร่ิมจากกระบวนการ 
คดัเลอืกหมู่บา้นตน้แบบในเบือ้งต้นทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ดำเนนิการพัฒนา
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้มีองค์ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์	 
การพฒันาสินคา้	การทำคอนเท็นต	์การถา่ยภาพออนไลน	์การทำ	Packaging	 

ตลอดจนการทำ	 Storytelling	 เพื่อผลักดันสินค้าจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับ 
การพัฒนาแล้วเข้าสู่แพลตฟอร์ม	 e-Marketplace	 ที่เป็นที่นิยม	 รวมทั้ง 
จัดจำหน่ายผ่านไลน์	 และ	 เฟซบุ�ค	 โดยที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบที่ประสบ 
ความสำเรจ็ในการเขา้สูก่ารคา้ออนไลนแ์ละสามารถเพิม่ยอดขายออนไลนไ์ด้ 
จะเป็นกรณีศึกษาและแรงจูงใจให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนในลำดับถัดไป	 ทั้งนี้	 
การดำเนินโครงการยังได้มกีารจัดทำสือ่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก
และการผลิตหนังสั้น	 (ไวรัลคลิป)	 เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์เด่นและเรื่องเล่า 
ของแตล่ะชมุชน	รวมทัง้มกีารเชือ่มโยงกจิกรรมการสรา้งโอกาสทางการตลาด 
ให้แก่สินค้าชุมชนโดยการจัดงานแสดงผลสำเร็จในการผลักดันและจำหน่าย 
สินค้าชุมชนผ่านช่องทาง	 Online	 และ	 Offline	 ผลักดันสินค้าชุมชนสู ่
การค้าออนไลน์	

	 ในบริบทประเทศไทย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ริเริ่มโครงการพัฒนา
ชมุชนอัจฉริยะออนไลน์	Digital	Village	by	DBD	ซ่ึงผลจากการดำเนินโครงการ	
ตั้งแต่ปี	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕	ได้มีการพัฒนาชุมชนต้นแบบมาแล้ว	๕๕	ชุมชน	
ครอบคลุมทกุภูมิภาค	นอกจากนีก้รมได้สนบัสนุนสง่เสริมดา้นการตลาดให้แก่
ชุมชนต้นแบบทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	อาทิ	การสนับสนุนเข้าร่วม
งานแสดงสนิคา้	การประชาสมัพนัธผ์า่นผูท้รงอทิธพิลทางความคดิ	(Influencer)	 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการรบัรูแ้ละเปน็ทีรู่จั้กมากขึน้ในตลาดอยา่งกว้างขวางมากขึน้	 
และเกิดความต้องการซ้ือในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชน	 
รวมทั้งได้สนับสนุนผลักดันให้ชุมชนต้นแบบดังกล่าวเปิดร้านค้าออนไลน์ 
บนแพลตฟอร์ม	 e-Marketplace	 ชั้นนำ	 เพื่อนำสินค้าชุมชนขึ้นสู่โลกดิจิทัล	 
โดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนที่ เ ป็นแพลตฟอร์ม	 
e-Marketplace	 ที่มีชื่อเสียง	 เช่นที่ผ่านมามีการร่วมกันจัดทำแคมเปญ	 
“สุขใจซื้อของไทย”	(www.shopee.co.th/dbdonline)	ซึ่งรวมสินค้าจากชุมชน
ต้นแบบ	(ของดีออนไลน์	by	DBD)	จำนวนกว่า	๕๐๐	ร้าน	(ปัจจุบันมียอดขาย	 
ณ	 กันยายน	๒๕๖๕	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๑๘,๒๕๔,๐๖๖	บาท)	 และสินค้าชุมชน
อัจฉริยะออนไลน์	 (Digital	 Village	 By	 DBD)	 จำนวนกว่า	 ๕๐	 ร้านค้า	 
(ปัจจุบันมียอดขายรวมมากกว่า	๑๐	ล้านบาท)	ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	๒๕๖๖	

คาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งสิ้นทะลุ	๑๕๐	ล้านบาทแน่นอน
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SMART Local by DBD 
	 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก	

เปน็หนึง่ในยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย	์มีเปา้หมาย

ให้ผูป้ระกอบการชมุชนมรีายไดแ้ละมลูคา่การคา้เพ่ิมขึน้

ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการพัฒนา

ที่จะยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง	

มีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง	 และเป็นการ

วางรากฐานที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจไทย	

	 สนิคา้	OTOP	เปน็กลุม่เปา้หมายหนึง่ของการสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิ

ฐานราก	 ที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด

มาอย่างตอ่เนือ่ง	โดยมกีารปฏบิตังิานตามยทุธศาสตรก์ารคา้	OTOP	ป	ี๒๕๕๖	-	๒๕๕๘	

และแผนพัฒนาตลาดเชิงนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ปี	 ๒๕๕๗	 -	 ๒๕๖๑	

(MOC	 Blueprint	 for	 Innovative	 Marketing	 Community	 Product	 (IMCP)	

ป	ี๒๐๑๔	-	๒๐๑๘)	ในการมุง่สร้างรายได้	สรา้งมลูคา่เพิม่	ขยายชอ่งทางการจำหนา่ย

ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และตราสินค้า	

 OTOP Select กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ให้พัฒนาศักยภาพ

การตลาดสินค้า	 OTOP	 นำมาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ	 OTOP	 ไทยสู่สากลที่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของผู้บริโภค	 “well”	 life	 &	 style	 ประกอบด้วย	 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	

(กินดี	 :	 eat	well)	 กลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก	 (อยู่ดี	 :	 live	well)	 กลุ่มสมุนไพร

ท่ีไม่ใช่อาหาร	 (สวยดี	 :	 look	 well)	 และกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย	 (ดูดี	 :	 dress	 well)	

มีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

๑,๒๕๓	ราย	รวมทั้ง	ดำเนินการคัดสรร	Best	OTOP	Select	๗๗	Experience	๓๑๔	ราย	

และ	TOP	of	The	Best	OTOP	Select	๗๗	Experience	๑๔	ราย	
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 พลิกโฉม OTOP Select สู่ SMART Local by DBD

 จากกระแสการเปลีย่นแปลงทางการคา้และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสำคญัในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ	 

มากขึ้น	 ทำให้เกิดความท้าทายในการทำงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนว่า	 จะทำอย่างไร 

ให้สินค้าชุมชน	 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างโดดเด่น	 มีการนำเอา 

ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์กับอัตลักษณ์	ภูมิปัญญา	ท้องถิ่น	เพื่อสร้างจุดเด่น	ที่มีความต่างอย่างทันสมัย	

และตอบโจทย์ตลาดผูบ้ริโภคยุคใหม่	ทีใ่ส่ใจเรือ่งขอ้มลูสนิคา้	ความหลากหลาย/รสชาติ/บรรจุภณัฑท์ีแ่ตกต่าง	

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการบริโภคสินค้า	

	 ต่อมาในปี	 ๒๕๖๕	 ได้ริเร่ิมแนวคิด	 SMART	 Local	 by	 DBD	 นับว่าเป็นการพลิกโฉมการพัฒนา 

ผูป้ระกอบการชมุชนของกรมพฒันาธุรกจิการคา้	ซึง่ใหค้วามสำคญัตอ่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่คีณุคา่	ผสมผสาน

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	 นำเสนอออกมาในรูปของสินค้าพื้นถิ่นไทยที่มีจุดเด่นและความแตกต่าง 

ตามสไตล์	“ของเด่นพื้นที่	ของดีพื้นถิ่น”	ซึ่ง	SMART Local	มีหลักการพัฒนา	ประกอบด้วย

 S = Superlative  

  สุดยอดสินค้าพื�นถิ่นไทยในแต่ละพื�นที่

 M = Modern  

  ทันสมัย เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่

 A = Attractive  

  เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย ต่อยอดภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่น

 R = Remarkable  

  โดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีนวัตกรรม 

  เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า และมีรสนิยม

 T = Trust  

  มั่นใจในคุณภาพ มีมาตรฐานสินค้า 

  ที่เชื่อถือได้
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	 (๑) SMART Local Shop คัดสรรสินค้า

พื้นถิ่นไทยจากผู้ประกอบการชุมชน	 เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออฟไลน์	

(Pop-up	 Store)	 และออนไลน์	 ภายใต้แคมเปญ	

“ช้อปฟิน	ของเด่นพื้นที่	ของดีพื้นถิ่น”

(๒) SMART Local Herb	 คัดเลือก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่	

นำมาสรา้งเรือ่งเลา่	Storytelling	สรา้งภาพลกัษณ์

ที่ดี	ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ	และต้องการ

เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง	บำรุงผิวพรรณ

ให้สดใส	ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

(๓) SMART Local Fair	 จัดแสดงและ

จำหน่ายสินค้า	 โดยรวบรวมสินค้าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มี	อัตลักษณ์เฉพาะตัว	โดดเด่นสวยงาม

จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ

(๔) SMART Local BCG	 นำแนวคิด	

BCG-Economy	 Model	 พัฒนาและยกระดับ

สินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า	 ก้าวทันกระแส

การเปลีย่นแปลงทางการคา้ยคุใหม	่ทีใ่หค้วามสำคญั

ต่อทั้งเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	

พร้อมเดินหน้ายกระดับสินค้าพื้นถิ่นไทย	ภายใต้

แนวคิด	 SMART	 Local	 by	DBD	 ของเด่นพื้นที่	

ของดีพื้นถิ่น	 เข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์

และออนไลน์	 เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย	

สร้างภาพลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นไทยอย่างมีรสนิยม

และโดดเด่น	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการชุมชน

มีรายได้	 เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 	 และเป็น

ฟันเฟ้องสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้

เศรษฐกิจฐานราก

	 แนวคิด	SMART	Local	by	DBD	มุ่งเน้นพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่า	สร้างโอกาสทางการค้าและขยาย

ช่องทางการตลาด	(ออฟไลน์	และออนไลน์)	 ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย	และเสริมสร้างภาพลักษณ์

สินค้าพื้นถิ่นไทย	 เตรียมพร้อมผู้ประกอบการชุมชนให้มีการปรับตัวอย่างทันการณ์หรือก้าวล้ำเป็นผู้นำใน

ตลาดท้องถิ่น	ได้นำมาขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
SMART Local by DBD 
ของเด่นพืéนที่ ของดีพืéนถิ่น
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 การพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ดำเนินการตาม 

นโยบายรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากรว่มกบั 

ภาคเอกชนและประชาชน	เพือ่สร้างความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจประเทศ	 จึงดำเนินสร้างความเข้มแข็ง 

แก่ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น	 เน้นส่งเสริม 

และเปิดพ้ืนท่ีใหผู้้ประกอบการท่ีอยูใ่นจงัหวัดเดียวกนั 

รวมตัวกันสร้างเครือข่ายธุรกิจและร่วมกันพัฒนา 

เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่	 

โดยมีนโยบายขยายผลให้มีการจัดตั�งศนูยเ์ครือขา่ย 

ธุรกิจ “MOC Biz Club” ให้ครบทั�ง ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๙  

(จากเดิมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจต้นแบบ	 Business	 Club	

(Biz	 Club)	 ขึ้นตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔)	 เพ่ือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจทุกระดับที่จะ 

คอยช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 ในรูปแบบพี่ช่วยน้อง	 เกิดการเชื่อมโยงการค้า	 สร้างพันธมิตร 

ที่ต่อยอดโอกาสธุรกิจ	 ทั้งระดับจังหวัด	 ภูมิภาค	 และประเทศ	 รวมทั้งเป็นเวทีเสนอปัญหา

ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและ 

หน่วยงานของภาครัฐ	 อันเป็นกลไกสำคัญให้ภาคธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็ง	 ปัจจุบัน 

มีสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ	MOC	Biz	Club	ทั่วประเทศ	มากกว่า	๑๓,๐๐๐	ราย

	 กรมพฒันาธรุกจิการคา้	สำนกังานพาณชิยจ์งัหวดั	และเครอืขา่ยธรุกจิ	MOC	Biz	Club	

ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ	ดังนี้	

 ๑. การส่งเสริมองค์ความรู้	 โดยจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อพัฒนา 

การขับเคลื่อนเครือข่ายฯ	ให้ก้าวทันการค้ายุคใหม่

 ๒. การส่งเสริมการตลาด	 โดยจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งใน 

รูปแบบ	Onsite	หรือ	Online	

 ๓. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

ระหว่างกันท้ังในระดับกลุ่มจังหวัด-ประเทศ	 หรือกับหน่วยงานอื่นๆ	 ท้ังจากภาครัฐและ

เอกชน	เพื่อส่งเสริม	ยกระดับ	และเพิ่มโอกาสทางการค้าร่วมกัน

	 ทั้งนี้	จากการดำเนินงานดังกล่าวตั้งแต่ปี	๒๕๖๑	-	ปัจจุบัน	เป็นผลให้ผู้ประกอบการ 

ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ	ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

และในปี	 ๒๕๕๘	 ได้รับ	 “รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”	 

จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ในการจัดต้ัง	“ศนูยเ์ครือขา่ยธุรกจิ 

(Biz	 Club)	 จังหวัดเพชรบุรี”	 ให้เป็นศูนย์นำร่องของการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมตัว

สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างธุรกิจในพื้นที่	นับเป็นอีกรางวัลที่แสดง

ให้เห็นถึงความโดดเด่นเร่ืองการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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หลีักประกันทางธุรกิจ 
เมื่อได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง	 โดยการเสริม

สภาพคลอ่งใหแ้กผู่ป้ระกอบการ	SME	ใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทนุซึง่ปจัจยัสำคญัในการหลอ่เลีย้ง

ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว	 โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันการเงิน

ซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ	 รวมทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุน	

และใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ	อาทิ	

• การจัดมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน	 และได้รับบริการทางการเงินด้วยต้นทุน

ที่เหมาะสม	 สถาบันการเงินเป็นพี่เล้ียงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการขอสินเชื่อแก่

ผูป้ระกอบการ	รวมทัง้การสรา้งโอกาสทางการตลาดเชงิรกุ	สรา้งการรวมกลุม่ทางการคา้	

และการลงทุนให้มีความหลากหลาย	

  • การส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึแหลง่ทนุโดยการนำไมย้นืตน้มาใชเ้ปน็

หลกัประกนัทางธรุกจิ	หลงัจากทีก่ฎกระทรวงกำหนดใหไ้มย้นืตน้เปน็ทรพัยส์นิท่ีสามารถ

นำมาใช้หลักประกันทางธุรกิจ	 (กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน

ทางธรุกิจ	พ.ศ.	๒๕๖๑)	สง่ผลดทีัง้ตอ่สถาบนัการเงนิ	ภาคธรุกจิ	เกษตรกร	และประชาชน

ที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับ

อย่างชัดเจน	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่กำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน

ทางธุรกิจ	 จึงเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ให้กับเกษตรกร	 วิสาหกิจชุมชน

ผู้ประกอบการ	 และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อสื่อสารออกไปให้กับ

สาธารณชนไดรั้บรูใ้นวงกวา้งและกระตุน้การใช้ประโยชนจ์ากกฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนั

ทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 •  การ ส่ง เส ริมการนำกิจการ ร้านอาหารเค ล่ือน ท่ี  

(Food Truck) มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ	 ธุรกิจร้านอาหาร

เคลื่อนที่	 (Food	 Truck)	 เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน	

และเข้ากระแส	 New	 Normal	 เป็นอย่างดีมีอัตราการเติบโตที่ชัดเจน

และโดดเด่น	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ 

ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	Food	Truck	ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถนำมาใช้เป็น 

หลกัประกันทางธุรกิจในรูปแบบกิจการ	เนือ่งจากสามารถประเมินมูลค่า 

กจิการฟูด้ทรคัเพือ่ใหส้นิเชือ่ได้อยา่งถูกตอ้ง	สถาบันการเงนิมคีวามมัน่ใจ 

ในการให้สินเชื่อทางการเงิน	 ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึง

แหล่งทุนในการเริ่มต้นธุรกิจได้โดยง่าย	สร้างธุรกิจรายใหม่เพิ่มมากขึ้น	

	 นอกจากการส่งเสริมการนำกิจการ	 Food	 Truck	 เข้าถึง 

แหลง่ทนุแลว้	สิง่สำคญัอกีประการหนึง่คอื	การสนบัสนนุผูป้ระกอบธรุกจิ 

Food	 Truck	 ให้สามารถประกอบธุรกิจการค้าได้อย่างมั่นคง	 

เพื่อสร้างอาชีพ	 และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	 จึงให้ความสำคัญ 

ในการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ	 Food	 Truck	 แบบครบวงจร	 

(end-to-end	process)	ต้ังแตก่ารเร่ิมตน้ธรุกจิ	การสรา้ง	Brand	การสรา้ง 

อัตลักษณ์	และการตกแต่งรถ	Food	Truck	ที่มีความสวยงาม	สะอาด	

และมีมาตรฐาน	 เพื่อสร้างความมั่นใจ	 และดึงดูดผู้บริโภค	 ตลอดจน 

การส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ	 

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ	 Food	 Truck	 เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น	 	

เสริมสภาพคล่อง 
ผู้ประกอบการ 
ด้วยหลักประกัน
ทางธุรกิจ
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สร�งธรรม�ภิบ�ลธุรกิจไทยใหโปรงใส 
สู Corporate Governance 

	 “การกำากับดูแลการจัดทำาบัญชีของธุรกิจ”	ภารกิจสำาคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาอย่างยาวนาน	 ต่อมาเพื่อให้การกำากับดูแลกฎหมายของกรมทั้ง	 ๑๐	 ฉบับครอบคลุมในทุกมิติ	

จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นภารกิจ	 “ด้านการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	 (Corporate	 Governance)”	 ซ่ึงประกอบด้วย	

การให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลธุรกิจ	 การกำากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ	 และการส่งเสริมให้ธุรกิจ

มีธรรมาภิบาลนอกเหนือจากภารกิจด้านการกำากับดูแลการจัดทำาบัญชีเพียงอย่างเดียว	 โดยมีเป้าประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจของไทย	ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการดำาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ก®หมายบัญชี©บับแรก
¢องประเทÈไทย

การกำากับดูแลีธุรกิจ แลีะผู่้ประกอบ  
วิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

การกำากับดูแลธุรกิจตามกฎหมายบัญชี 
และกฎหมายอื่น

	 นับต้ังแต่ที่กรมทะเบียนการค้าได้เร่ิมจดทะเบียน

นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

ซึ่งได้กำาหนดให้บริษัทจำากัดต้องจัดทำาบัญชีงบดุล

อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบสิบสองเดือน	 ดังนั้น	

กรมจึงได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการบัญชีฉบับแรก

ของประเทศไทย	 คือ	 “พระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. ๒๔๘๒”	ประกาศใช้เมื่อวันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๔๘๒	

โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม	 ได้แก่

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๒๘๕	 ประกาศใช้เม่ือ

วันที่	 ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๕	 จนถึงฉบับปัจจุบันคือ	

“พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓”	 ประกาศใช้

เม่ือวันที่	 ๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๓	 โดยการกำากับบัญชี

ธรุกจิจะเนน้ทีก่ารตรวจสอบบญัชธุีรกจิ	และงานอนญุาต

ตามกฎหมายบัญชี	
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การตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และงานอนุญาต
ตามกฎหมายบัญชี 

	 ในคราวทีม่กีารออกพระราชบญัญติัการบญัชี	พ.ศ.	๒๔๘๒	

กรมทะเบียนการค้ายังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่จะ

ตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ	 จึงได้มีการฝากงานตรวจสอบบัญชี

ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดำาเนินการก่อนจะรับโอน

กลับมาดำาเนินการท่ีกรมทะเบียนการค้าใน	 พ.ศ.	 	๒๕๑๑	

เมื่อนายประยูร	เถลิงศรี	 เป็นผู้อำานวยการกองตรวจสอบบัญชี	

(ต่อมาดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้า)	 ซึ่งเป็น

ผู้วางรากฐานการตรวจสอบบัญชีธุรกิจของกรมในเวลาต่อมา	

ทั้งนี้	 การตรวจสอบบัญชีของกรมตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

มีหลายประเภท	 บางประเภทก็ได้ยกเลิกไปแล้ว	 บางประเภท

กรมยังคงดำาเนินการอยู่จนปัจจุบัน	เช่น	

ตำ นานการตรวจสอบบัญชี

• การประทับตราบัญช	ีตามพระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.	๒๔๘๒	ไดก้ำาหนดใหผู้มี้หนา้ทีจ่ดัทำาบญัชี

ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ทำาธุรกิจตามที่กำาหนด	 ต้องนำาสมุดบัญชีที่ได้ทำาขึ้นตามกฎหมาย

ไปประทับตรา	ณ	สถานที่	และภายในกำาหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการกำาหนด	เหตุที่ต้องมี

การประทบัตราในสมดุบญัช	ีเนือ่งจากในสมยันัน้การประทบัตราในสมดุบญัชเีปน็การปอ้งกนัการจัดทำาบญัชี

หลายชุดหรือตกแต่งบัญชี	 หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชีๆ	 มีหน้าท่ีต้องนำา

สมุดบัญชีที่ได้ลงตราประทับแล้วมาให้ตรวจสอบหากไม่มีตราประทับจะถือว่ากระทำาผิด	 สำาหรับสถานที่

ทีป่ระทบัตราคอื	สำานกังานกลางบญัช	ีกรมทะเบยีนการคา้	กระทรวงเศรษฐการ	และในท้ายทีส่ดุเมื่อววิฒันาการ

ของการจัดทำาบัญชีมีการพัฒนาไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นตามลำาดับ	 กรมทะเบียนการค้าก็ได้มีการยกเลิก

การประทับตราบัญชีไปในที่สุด	

• การตรวจสอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นการกำากับดูแลและ

ตรวจสอบบญัชธีรุกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัช	ีโดยสารวตัรใหญบ่ญัชหีรอืสารวตัรบญัช	ี

มีอำานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเข้าไปในสถานที่ทำาการ

หรอืสถานท่ีเกบ็รักษาบญัช	ีและเอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการลงบัญชหีรอืสถานทีร่วบรวมหรอืประมวลขอ้มลู

ของผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชีในระหว่างเวลาทำาการ	 สั่งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี	 หรือผู้ทำาบัญชีมาให้

ถ้อยคำาหรือส่งบัญชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชี	 รวมทั้งเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำา	

ยึด	 อายัดบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบลงบัญชีด้วย	 มีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการกำาหนดให้เจ้าหน้าที่

ที่มีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีว่าสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี	 เนื่องจากกฎหมายใช้คำาว่าสารวัตรบัญชี

มาตัง้แตก่ฎหมายฉบบัแรก	คอื	พระราชบญัญัติการบญัชี	พ.ศ.	๒๔๘๒	สนันษิฐานว่าเป็นการแปลความมาจาก

คำาว่า	 “Inspector”	 ซึ่งคำานี้เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่า	 “สารวัตร”	 เหมือนกับสารวัตรตำารวจ	 ดังนั้น	

เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบด้านบัญชีจึงได้ใช้เป็นคำาว่า	“สารวัตรบัญชี”	
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• งานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.  ๒๕๔๓ อีกหน่ึงงานบริการท่ีสำาคัญ	

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.		๒๕๔๓	คือ	งานอนุญาตต่างๆ	

ตามที่กำาหนด	 จึงทำาให้งานด้านนี้มีความหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน	

โดยงานอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	๒๕๔๓	ได้แก่	

	 	 (๑)	การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี	

	 	 (๒)	การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้	ณ	สถานที่อื่น	

	 	 (๓)	การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย	

	 	 (๔)	การสง่มอบบญัชแีละเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัช	ีกรณีเลกิประกอบธรุกจิตามมาตรา	๑๗	

(การเลิกกิจการโดยไม่มีการชำาระบัญชี)	

	 ซึ่งในอดีตตั้งแต่	 ปว.	 ๒๘๕	 จนถึงพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 หากผู้ประกอบการ

จะขออนญุาตดำาเนนิการตาม	(๑)	-	(๔)	ตอ้งมาดำาเนนิการเองทีก่รมหรอืสำานักงานพาณชิย์จงัหวดั	ซ่ึงทำาใหธ้รุกจิ

ยุ่งยากและเสียเวลามาก	ดังนั้น	ในปี	๒๕๕๙	กรมจึงได้พัฒนาระบบงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถยื่นขออนุญาต

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	ชื่อว่า	“ระบบงานการอนุญาต (ระบบ e-Permit)”	เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก

ให้แก่ธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และสามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว

 การกำากับดูแลธุรกิจตามกฎหมายอี่น ๆ ของกรม 

• การตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียน	 หากมีข้อร้องเรียนระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย	 ๑๐	 ฉบับที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เพื่อเป็น

การสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง	 กรมจะดำาเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง

ก่อนพิจารณาดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป	 เช่น	 การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำากัด

ตามมาตรา	 ๑๒๘	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 การตรวจการงานบริษัทจำากัด

ตามมาตรา	 ๑๒๑๕	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท	 การตรวจสอบ

ที่ตั้งสำานักงานแห่งใหญ่	 การตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกรณีถูกแอบอ้าง

เป็นผู้ทำาบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล	เป็นต้น	

สร้างความเปšนธรรมธุรกิจไทย
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 • การตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในการรักษาสมดุลอำานาจทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ	 นอกจาก 

การตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขต่าง	ๆ 	ตามใบอนุญาตหรือไม่	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้แก่คนไทย	 การส่งเงินทุนเข้ามาในประเทศไทย	 การไม่ก่อหนี้เกินกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายกำาหนด	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมีการตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำาพราง	 (Nominee)	 

ในธรุกิจท่ีกฎหมายห้ามคนตา่งดา้วประกอบกจิการ	เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย	เชน่	ธรุกจิทอ่งเทีย่ว	 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ธุรกิจรับซื้อผลไม้	 (ล้ง)	 เป็นต้น	 ซ่ึงการตรวจสอบกรณีน้ีจะมีการลงพื้นที่ 

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมาย	 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

ซึง่ได้รว่มลงนามความร่วมมอื	(MOU)	ไดแ้ก	่สำานกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา	กรมการทอ่งเทีย่ว	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

 การกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

   การกำากับดูแลผู้ทำาบัญชี 

	 	 	 	 พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	มีเจตนารมณ์ให้การจัดทำาบัญชีของธุรกิจเป็นไป

อยา่งมปีระสทิธภิาพและยกระดบัคณุภาพของงานดา้นการทำาบญัชี	ซึง่ตามมาตรา	๗	(๖)	แหง่พระราชบญัญตัิ

การบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ได้กำาหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	 กำาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการเป็นผู้ทำาบัญชี	 ดังนั้น	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย	์จงึไดอ้อกประกาศกรมทะเบยีนการคา้	เรือ่ง	กำาหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำาบัญชี	พ.ศ.	๒๕๔๔	เป็นฉบับแรก	

ยกระดับวิชาชีพด้านการทำ บัญชีของไทย
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	 ท้ังน้ี	ในระยะแรกเพ่ือไมใ่หก้ระทบตอ่ผูท้ำาบญัชทีีท่ำาบญัชมีากอ่นแลว้	แตม่พีืน้ฐานทีไ่มใ่ชท่างการบญัชี

โดยตรงหรือเคยเรียนวิชาการบัญชีแต่ไม่ครบถ้วนเพียงพอตามที่กฎหมายกำาหนด	 พระราชบัญญัติการบัญชี	

พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 จึงได้กำาหนดบทเฉพาะกาลใน	 มาตรา	 ๔๒	 วรรคสอง	 เพื่อให้โอกาสและบรรเทาเยียวยา

แก่ผู้ประกอบอาชีพทำาบัญชี	 ที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	

หากไดแ้จ้งการเปน็ผู้ทำาบญัชีและเขา้รับการอบรมในหลกัสตูรทีเ่สรมิความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารบญัช	ีเปน็ระยะ

เวลา	๖๐	ชั่วโมง	(๑๐	หัวข้อวิชา)	ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมและสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วสามารถเป็นผู้ทำาบัญชีต่อ

ไปได้อีก	๘	ปี	ระยะเวลาที่ผ่อนผันให้นี้เพียงพอให้ผู้ทำาบัญชีที่ไม่มีคุณวุฒิสามารถศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิตามที่

กฎหมายกำาหนดได้	ซึ่งการอบรมผู้ทำาบัญชตีามมาตรา	๔๒	วรรคสองเปน็ประวัติศาสตร์ทีต่้องบันทึกไว้ว่าเป็น

ครั้งแรกท่ีมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการสอนสาขาวิชาการบัญชีทั่วประเทศ	 รวมท้ัง	 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	 ให้ความร่วมมือกับกรมทะเบียนการค้าในการกำาหนดหลักสูตรการอบรม	

และร่วมเป็นผู้จัดการอบรมให้แก่ผู้ทำาบัญชีทั่วประเทศมากถึง	 ๖๒	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ในการอบรมหลักสูตร

ดงักลา่ว	กรมได้จดัทำาคู่มอืประกอบการอบรม	ซึง่อาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุใินสถาบนัการศกึษาชัน้นำาทัง้จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล	สถาบันราชภฏั	

และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ได้ร่วมกันจัดทำาคู่มือประกอบการอบรม	 ซ่ึงมีเนื้อหาที่เหมือนกับการย่อ

หลักสูตรปริญญาตรีการบัญชีไว้ในคู่มือดังกล่าว	และได้กลายมาเป็นตำาราเล่มสำาคัญที่นักบัญชีและสำานักงาน

บัญชีหลายแห่งเก็บสะสมไว้จนถึงทุกวันนี้	

	 ในด้านการกำากับดูแลและการรับแจ้งรายละเอียดการรับทำาบัญชีของผู้ทำาบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำาหนดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด	 ต้ังแต่ในช่วงแรก

ผู้ทำาบัญชีต้องมาดำาเนินการเองที่กรมหรือสำานักงานพาณิชย์จังหวัด	 จนมาถึงวันที่	 ๑	 กันยายน	 ๒๕๕๗	

กรมได้ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี	 เช่ือมโยงข้อมูลของผู้ทำาบัญชีและสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 พัฒนาระบบ

การรบัแจง้ผูท้ำาบญัช	ี(ระบบ	e-Accountant)	แบบเบด็เสรจ็	ภายใต	้concept	“รวมเปน็หนึง่	Single	point	Single	

form	Single	number”	ซึง่เปน็การอำานวยความสะดวกใหผู้ท้ำาบญัชสีามารถแจง้เปน็ผูท้ำาบญัช	ีแจง้รายชือ่ธรุกจิ	

และสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้ในคราวเดียวกัน
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 การกำากับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการจัดตั�งสภาวิชาชีพบัญชี

กำ เนิด 
สภาวิชาชีพบัญชี 
สร้างรากฐาน
การบัญชีไทย

	 ในอดตีกรมมอีำานาจหนา้ทีใ่นการกำากบัดูแลผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี

ทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชีแบบเบ็ดเสร็จ	 โดยกรมมี 

การตรา	 “พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕”	 ซ่ึงเป็นกฎหมาย 

ที่กำากับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 (CPA)	 ภายใต้คณะกรรมการควบคุม

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	 หรือ	 ก.บช.	 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธาน	 และกรมทะเบียนการค้าเป็นเลขานุการ	 ก.บช.	 ทำาหน้าที่ 

ในการกำาหนดคุณสมบัติ	การจัดทดสอบ	ออกใบอนุญาต	และการลงโทษ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

	 ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สากล	 รวมท้ังกฎหมายผู้สอบบัญชีได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่า	 

๔๒	 ปี	 จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 

แล้วประกาศใช้	 “พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  ๒๕๔๗”	 ซ่ึงใน

กฎหมายได้กำาหนดว่าวิชาชีพบัญชีประกอบด้วย	 ๖	 ด้าน	 คือ	 ด้านการ 

ทำาบญัช	ีดา้นการสอบบญัช	ีดา้นการบญัชบีรหิาร	ดา้นการวางระบบบญัช	ี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร	 และด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	 

รวมท้ังได้มีการโอนภารกิจในการกำากับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเคย

เป็นภารกจิของกรมไปใหก้บั	“สภาวชิาชพีบญัชี”	ซ่ึงเปน็องค์กรวิชาชพีบญัช ี

ที่จัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 

โดยสภาวชิาชีพบญัชมีหีนา้ทีก่ำากบัดแูลผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชแีบบกำากบั 

ดูแลตนเอง	 (Self-Regulated	 Organization)	 เพื่อความเป็นอันหนึ่ง 

อนัเดยีวกัน	รวมท้ังไดก้ำาหนดใหม้คีณะกรรมการจรรยาบรรณเพือ่ทำาหนา้ที่

ลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กระทำาผิดจรรยาบรรณด้วย	

	 นอกจากน้ีพระราชบญัญัตวิชิาชีพบัญช	ีพ.ศ.		๒๕๔๗	ไดก้ำาหนดให้มี	 

“คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)”  

ทำาหน้าท่ีในการกำากับดูแลการดำาเนินการของสภาวิชาชีพบัญชี	 พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชี	 รวมไปถึงการพิจารณาอุทธรณ์

ของผู้กล่าวหาหรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ถูกลงโทษจรรยาบรรณ	 

โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

และด้านกฎหมาย	 รวมท้ังผู้แทนจากองค์กรต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นกรรมการ
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การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชี
	 กรมได้ดำาเนินการให้ความรู้ 	 และส่งเสริมพัฒนาด้านบัญชี	

แกผู่ป้ระกอบการ	และผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชอีย่างตอ่เนือ่งจนถงึปัจจบุนั	

เพือ่สรา้งธรุกจิไทยใหม้คีวามเขม้แขง็	โปรง่ใส	และยดึมัน่หลกัธรรมาภบิาล	

โดยให้บญัชเีปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยสรา้งธรุกจิสขีาวในประเทศไทย	ซ่ึงเปน็การ

สร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของประเทศไทย	 และต่อนักลงทุนต่างชาติ

ที่จะเข้ามาลงทุน	 ปัจจุบันการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะเน้นการ

สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งกฎหมาย	มาตรฐานการบัญชีและเทคโนโลยี

ดิจิทัล	 เพื่อให้พร้อมสำาหรับการให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจและเป็น

เพื่อนคู่คิดของผู้ประกอบธุรกิจที่คอยให้คำาแนะนำาในการบริหารจัดการ

ธุรกิจผ่านตัวเลขและข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่ผ่านมา

กรมได้ให้บริการด้านน้ีในหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจและนักบัญชี	เช่น	

สร้างองค์ความรู้
ที่ไม‹สิéนสุดเพื่อ
วิชาชีพบัญชีไทย

การอบรมสัมมนา เนื่องจากตามกฎหมายกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชีจำาเป็นต้อง

พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี	 (CPD)	 ตามจำานวนชั่วโมงที่กฎหมายกำาหนด	 ดังนั้น	 กรมในฐานะ

ที่มีหน้าท่ีในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยนั้น	 จึงได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	

ทั้งแบบ	On-Site	และ	Online	(e-Learning)	ผ่านช่องทาง	DBD	Academy	โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร

ต่างๆ	สามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ	หรือ	CPD	ได้	ซึ่งกรมเป็นหน่วยงานที่ริเริ่ม

ให้มีการอบรมแบบ	e-Learning	ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	นอกจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้วกรมยังได้

จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งแบบ	On-Site	และ	Online	(e-Learning)	ให้แก่ผู้ประกอบการ	SME	และวิสาหกิจ

ชมุชน	ใหม้คีวามรูใ้นดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิ	เชน่	ดา้นการจดัทำาบัญช	ีกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

เทคโนโลยีต่างๆ	เป็นต้น	เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการการบริหารจัดการธุรกิจได้

การจัดทำาวารสารด้านบัญชี ชื่อว่า	วารสาร DBD Accounting	เป็นวารสารรายเดือน	เพื่อเผยแพร่

ข่าวสาร	ข้อมูล	และบทความต่างๆ	ที่น่าสนใจสำาหรับนักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป	ในอดีตกรมจัดทำาเป็นรูปเล่ม

นำาส่งทางไปรษณีย์ให้แก่สมาชิก	แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Magazine	เผยแพร่

เป็นการทั่วไปที่	www.dbd.go.th	
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งานสร้างธรรมาภิบาลีธุรกิจแลีะเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำานักงานบัญชี
 งานสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

	 ความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารงานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	 ส่วนหนึ่งเกิดจาก 

การขาดความโปร่งใส	 ขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	 ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 

ในการบรหิารและรว่มกนัตรวจสอบ	ดงักรณตีวัอยา่งเหตกุารณว์กิฤตกิารณเ์ศรษฐกิจครัง้รา้ยแรง	เมือ่ป	ี๒๕๔๐	 

หรือที่เรียกกันว่า	 “วิกฤติการณ์ต้มยำากุ้ง”	 สาเหตุสำาคัญล้วนเกิดจากปัญหาดังกล่าว	 องค์กรภาคส่วนต่างๆ	

จึงได้นำาหลักการในการบริหารท่ีเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม	 มีการตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 เน้นความเป็นธรรม	 

การมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลสูงสุด	 มาใช้ในการบริหารงาน	 หรือที่เรียกว่า	 “หลักธรรมาภิบาล”  

โดยประเทศไทยได้นำาหลักธรรมาภิบาลจากธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 มาใช้ในการบริหารประเทศ	 รวมทั้ง 

องค์การภาคเอกชนไทยก็ได้มีการนำาหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การเช่นเดียวกัน 

แต่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรภาคเอกชน	 โดยต่อมาในปี	 ๒๕๔๙	 ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยได้มีการกำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมา	 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง	 

เริ่มตั้งแต่การบริการจดทะเบียนธุรกิจ	 การกำากับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด	 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 ได้ทำาการศึกษาการนำา 

หลกัธรรมาภบิาลมาปรบัใชก้บัธรุกิจ	SMEs	ซึง่มอียูจ่ำานวนมากและเปน็พลงัสำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ของประเทศ	 โดยพบว่าธุรกิจ	 SMEs	 นอกจากจะส่งมอบสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพไปยังลูกค้าแล้วยัง 

ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ผู้เก่ียวข้องทำาให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น	 และยังพบว่าธุรกิจ	 SMEs	 ที่ก้าวผ่าน 

ระยะเริ่มต้นธุรกิจไปแล้วจะมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	 มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 

อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้จะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม	แต่ธุรกิจ	SMEs	ก็สามารถนำาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่าง

เหมาะสมเช่นกัน	 ในปี	 ๒๕๕๔	 กรมจึงเร่ิมส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยในระยะเริ่มแรก

จะเป็นลักษณะการประกวด	 ซึ่งปรากฏว่ามีธุรกิจให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก	 โดยมีธุรกิจที่ได้รับรางวัล 

ในระหว่างปี	๒๕๕๔	-	๒๕๖๑	รวมทั้งสิ้น	๖๔๘	รางวัล	
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ส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจไทยอย่างเปšนรูปธรรม

	 “การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ”	

กรมจะออกหนังสือรับรองให้แก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ	 ซึ่งประกอบด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล	 ๖	 หลัก	 ได้แก่ 	 ๑)	 หลักนิ ติธรรม	

๒)	 หลักคุณธรรม	 ๓)	 หลักความโปร่งใส	 ๔)	 หลักการ

มีส่วนร่วม	๕)	หลักความรับผิดชอบ	๖)	หลักความคุ้มค่า	

โดยธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน	 และได้ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับมาตรฐานธรรมาภบิาล

ที่กรมแต่งตั้งจากผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน	จะได้รับ

หนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซึ่งมีอายุ

คราวละ	 ๓	 ปี	 ซึ่งทุกๆ	 รอบปี	 กรมจะตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจยังคงรักษามาตรฐานธรรมาภิบาล

อย่างต่อเนื่อง	โดยหากพบว่าธุรกิจไม่สามารถรักษามาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจไดก้รมอาจมีคำาสั่งให้เพิกถอน

การรับรองดังกล่าว	

ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ มธีรุกจิทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานธรรมาภิบาลธรุกจิ รวมทั�งสิ�น ๑๙๕ ราย 

ธุรกิจเหล่านี้สามารถนำาตราสัญลักษณ์เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซ่ึงกรมได้จดทะเบียน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยเครือ่งหมายการคา้	ไปใช้รว่มกบัเครือ่งหมายการคา้ของกจิการ	หรอืใชใ้นสือ่ประชาสัมพันธ์

ต่างๆ	ของกิจการ	 รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะระบุข้อความในหนังสือรับรองนิติบุคคลว่า	 “นิติบุคคลนี้

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ”	เพือ่เปน็การสรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บัคู่ค้าและประชาชนทัว่ไป

	 ต่อมาในปี	 ๒๕๖๑	 กรมได้ยกเลิก	 “การประกวดธรรมาภิบาล

ดีเด่น”	 และเปลี่ยนมาเป็น	 “การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ”	

แทน	 เนื่องจากธุรกิจท่ีได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นจะได้รับ

การประกาศรายชื่อเฉพาะปีที่เข้าประกวดเท่านั้น	 และไม่มีกระบวนการ

ตดิตามวา่ธรุกจิเหลา่นีย้งัคงบรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาลอยา่งตอ่เนือ่ง

หรือไม่	 อีกทั้งไม่มีข้อกำาหนดการเพิกถอนรางวัลดังกล่าวเม่ือตรวจพบว่า

ธุรกิจมีการบริหารงานที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลอย่างมีสาระสำาคัญ	
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  สำานักงานบัญชีคุณภาพ

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	 เพ่ือยกระดับคุณภาพธุรกิจไทย

ให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ	 ยอมรับ

ในระดับสากล	 โดยในปี	 ๒๕๕๑	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เริ่ม 

จัดทำา	 “โครงการรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชี” โดยให้การ 

รับรองคุณภาพสำานักงานบัญชี	จำานวน	๙	แห่งเป็นครั้งแรก	

	 สำานกังานบัญชคีณุภาพเปน็การยกระดับสำานกังานบญัชไีทย 

สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	 เนื่องจากกรมเล็งเห็นว่าการส่งเสริม 

สร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำ นักงานบัญชีไทย

ให้ธุรกิจโดยเฉพาะ	 SME	 ท่ีใช้บริการของสำานักงานบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๙๐	 ให้มีการจัดทำาบัญชี 

ที่ถูกต้อง	 ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ	 สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 สำานักงานบัญชี 

จึงเป็นองค์กรแรกที่กรมควรทำาการส่งเสริม	 โดยในการพัฒนาสำานักงานบัญชีคุณภาพ	 กรมได้จัดทำา 

ข้อกำาหนดสำานักงานบัญชีคุณภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในการตรวจประเมินสำานักงานบัญชี

ซึ่งประยุกต์มาจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ	 (ISO	 9001)	 และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

สากล	๑	สำาหรับวิชาชีพบัญชี	(International	Standard	on	Quality	Control	1	(ISQC	1))	ปัจจุบันมีสำานักงาน

บัญชีท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นสำานักงานบัญชีคุณภาพแล้วทั้งสิ้นจำานวน	 ๑๖๖	 ราย	 

(ข้อมูล	ณ	วันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๕)	 โดยสำานักงานบัญชีคุณภาพเป็นพันธมิตรสำาคัญที่ให้การสนับสนุน

ภารกจิกรมในดา้นตา่งๆ	มาอย่างตอ่เนือ่ง	เชน่	การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการจดทะเบยีนและการรบัทำาบญัช ี

แก่วิสาหกิจชุมชน	 ร่วมกับกรมในการให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านบัญชีและภาษีแก่	 SME	 ร้านธงฟ้าประชารัฐ	

เป็นต้น	

	 นอกจากการพัฒนาสำานักงานบัญชีของไทยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้ว	 กรมได้จัด 

ให้มีการเช่ือมโยงสำานักงานบัญชี	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในคราวที่ประเทศไทยเข้า

ร่วมเป็น	 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community	 :	 AEC)”	 ซ่ึงวิชาชีพบัญชีเป็น 

หนึ่งในธุรกิจบริการ	 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน	 (ASEAN	 Framework	 

Agreement	 on	 Services	 :	 AFAS)	 โดยเม่ือวันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 นางสาวชุติมา	 บุณยประภัศร   

ปลดักระทรวงพาณชิย	์รกัษาราชการแทนรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ไดล้งนามใน	“ขอ้ตกลงยอมรบัรว่ม 

ในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี”	(ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement	on	Accountancy	Services	:	 

MRA)	สง่ผลใหใ้น	พ.ศ.	๒๕๖๑	กรมได้นำาสำานกังานบญัชคีณุภาพเดินทางไปศึกษาดงูานดา้นวิชาชพีบญัช	ีเช่ือมโยง 

เครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสำานักงานบัญชีคุณภาพจากประเทศไทย 

กับสำานักงานบัญชีในต่างประเทศ	 รวมทั้งองค์กรทางด้านวิชาชีพบัญชี	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 

ของประเทศในกลุม่อาเซยีน	จำานวน	๕	ประเทศ	ไดแ้ก่	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ราชอาณาจักร

กัมพูชา	สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 	และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	
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การพัฒนาธรรมาภิบาลีธุรกิจในยุคดิจิทัลี...ก้าวที�ไม่หยุดยั�งข้องกรม
	 ในส่วนสุดท้ายนี้เป็นภารกิจด้านธรรมาภิบาลธุรกิจในอนาคตที่กรมได้เริ่มดำาเนินการพร้อมกับการก้าว

เขา้สูยุ่คเศรษฐกิจดิจิทัล	หรือ	Digital	Economy	โดยกรมได้มีสว่นพลกัดนัให้ภาคธรุกจิไดน้ำานวัตกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสิทธิภาพ	 ลดต้นทุน	 และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับ

ระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน	ซึ่งงานที่กรมได้เริ่มดำาเนินการแล้ว	ได้แก่	

ก้าวสู่
การบัญชี
ดิจิทัล

 สำานักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) 

	 ภายหลงัจากทีก่รมประสบความสำาเรจ็ในการพฒันาสำานกังานบญัชคีณุภาพ	ตอ่มา

ในปี	 ๒๕๖๓	 เมื่อเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนเกิดปรากฏการณ์	 “Digital	 Transformation”	 ประกอบกับ

วิกฤติ	 COVID-19	 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก	

ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย	 ทำาให้หลายๆ	 ธุรกิจต้องหยุดชะงักจากการปิดประเทศ	

กรมในฐานะหนว่ยงานกำากบัดแูลการจัดทำาบญัชขีองธรุกจิ	จงึไดพ้ฒันาตอ่ยอดสำานักงาน

บัญชีคุณภาพ	ภายใต้แนวคิด	“Transform to Digital Accounting Firm”	เพื่อพัฒนา

สำานักงานบัญชีคุณภาพให้เป็นสำานักงานบัญชีดิจิทัล	 ท้ังในเรื่องการส่งเสริมองค์ความรู้

การเลือกใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี	 เพื่อให้การบริหารงานภายในและให้บริการ

แก่ลูกคา้ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ	แบบครบวงจร	ในการปรับเปลีย่นรูปแบบการใหบ้รกิาร

ของธุรกิจสำานักงานบัญชีจากแบบดั้งเดิม	 Traditional	 services	 ไปสู่การเป็น	 Digital	

Accounting	Firm	ถือเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง	(High	Value	Services)	

	 จากการตอ่ยอดแนวคดิดงักลา่วขา้งตน้	กรมจงึไดจ้ดัใหม้กีารประกวดรางวลัสำานกังานบญัชดีจิทิลัดเีดน่	

(Best	 Digital	 Accounting	 Firm	 Award)	 โดยจัดสรรรางวัลออกเป็น	 ๓	 ระดับ	 คือ	 PLATINUM	 AWARD,	

GOLD	AWARD	และ	SILVER	AWARD	เพือ่เปน็การกระตุ้นให้สำานกังานบญัชคุีณภาพปรับตัวเขา้สูก่ารเปลีย่นแปลง

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 ซึ่งในการประกวดได้รับความร่วมมือจากกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน	 Digital	 Transformation	 จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำา	 ร่วมเป็นคณะทำางานพิจารณา

การประกวดสำานกังานบญัชีดจิิทัล	โดยในการประกวดประจำาป	ี๒๕๖๓	และ	๒๕๖๔	มสีำานกังานบญัชคีณุภาพ

ทีมี่ผลการประเมินอยู่ในระดบัยอดเยีย่มและไดร้บัรางวลัสำานกังานบัญชีดจิทิลัดีเด่น	(Best	Digital	Accounting	

Firm	Award)	รวมจำานวน	๒๔	ราย
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	 ภายหลังจากที่กรมได้จัดการประกวดรางวัลสำานักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นในช่วง 

เวลาที่ เ กิดวิกฤต	 COVID-19	 ในปี	 ๒๕๖๓	 และ	 ๒๕๖๔	 ได้เกิดเป็นกระแส 

ในวงการของสำานักงานบัญชีทั่วประเทศว่ารูปแบบของสำานักงานบัญชีดิจิทัลเป็นเรื่อง 

ที่ตอบโจทย์กับสำานักงานบัญชีที่ต้องปรับรูปแบบการทำางานจากบ้าน	 หรือ	

Work	 from	 home	 จึงมีเสียงเรียกร้องให้กรมจัดทำาต้นแบบสำานักงานบัญชีดิจิทัล 

เผยแพร่ให้แก่สำานักงานบัญชีและนักบัญชีได้นำาไปประยุกต์ใช้	 กรมจึงได้ร่วมกับ 

คณะทำางานฯ	ถอดตน้แบบ	หรือ	Blueprint	ของสำานักงานบญัชดีจิทิลัจากสำานกังานบัญชี

ที่ได้รับรางวัล	 Best	 Digital	 Accounting	 Firm	 Award	 โดยกรมได้เริ่มเปิดให้สำานักงาน 

บัญชีและผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลดต้นแบบของสำานักงานบัญชีดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์

ของกรม	ตั้งแต่วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๕	เป็นต้นมา	และกรมจะได้จัดการอบรมให้แก่

สำานักงานบัญชีท่ัวไปภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสำานักงานบัญชีสู่การเป็นสำานักงาน

บญัชดีจิิทัล	(Digital	Transformation)	เพ่ือกระตุน้ใหส้ำานกังานบญัชทีัว่ไปมกีารปรบัเปลีย่น

รูปแบบธุรกิจจากแบบดั้งเดิมให้เป็นสำานักงานบัญชีดิจิทัล	(Digital	Accounting	Firm)

 การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

	 อย่างท่ีทราบกันดีว่าโลกการค้ายุคใหม่เป็นโลกของเศรษฐกิจดิจิทัล	 หรือ	 

Digital	 Economy	 เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 

ซึ่งเป็นการนำาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำาเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต	 การขนส่ง	 การขาย	 

และการบริการ	 มีการปรับองค์กรธุรกิจสู่	 Digital	 Transformation	 ดังนั้น	 เพื่อปรับตัว 

ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับเปลี่ยน 

วิธีการทำางานด้านการตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นภารกิจแรกของกรมตามที่กล่าวมา 

ในเบ้ืองต้น	 ซึ่งแต่เดิมกรมจะเรียกตรวจสอบบัญชีธุรกิจโดยให้ธุรกิจนำาสมุดบัญชี	 

เอกสารประกอบการลงบัญชี	 และงบการเงินที่เป็นกระดาษมาให้กรมตรวจสอบ	 

ณ	สถานที่ทำาการของกรม	แต่ในปี	๒๕๖๕	กรมฯ	ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการตรวจสอบ

บัญชีธุรกิจ	 โดยได้พัฒนา	 “ระบบการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)”	 

ในการวิเคราะห์งบการเงินของทุกธุรกิจที่นำาส่งทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	ทั้ง	๑๐๐%	

โดยให้	 AI	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินตามเงื่อนไขการคัดกรอง 

ท่ีกำาหนดไว้	 ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการจัดทำางบการเงินของธุรกิจครอบคลุมทั่วถึง 

ทุกธุรกิจ	สร้างความเป็นธรรม	และความเชื่อมั่นต่อการจัดทำาบัญชีของธุรกิจ

นวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีในอนาคต
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DBD กับการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ

โปรแกรมตรวจสอบความมีตัวตน
ข้องนิติบุคคลี ข้้อมูลีงบการเงิน
ข้้อมูลีร้านค้าออนไลีน์ที�จดทะเบียน
พาณิชย์ แลีะข้้อมูลีสมาคมการค้า
แลีะหอการค้า  ซ้� งออกแบบมา
เพ่�ออำานวยความสะดวกให้ใช้งาน
ได้อย่างง่ายดาย พร้อมรองรับ
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ทั� ง  i O S  แ ลี ะ 
Android ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

DBD e-Service
application

+

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แลีะบริษัทจำากัด ผ่่านระบบออนไลีน์
แ บ บ ไ ร้ ก ร ะ ด า ษ  ( Pa p e r l e s s
S y s t e m )  อ ย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร
สามารถิรองรับทุกกระบวนการ
ข้องการจดทะ เบียนนิติบุคคลี
ตั�งแต่ การย่�นคำาข้อ การแจ้ง
ผ่ ลี ก า ร พิ จ า ร ณ า  ก า ร ชำา ร ะ
ค่าธรรมเนียมแลีะการรับเอกสาร
การจดทะเบียน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Registration)

iOS Android

86

100Y DBD 66_ V2022.indd   86100Y DBD 66_ V2022.indd   86 4/1/2566 BE   10:244/1/2566 BE   10:24



อำานวยความสะดวกในการจอง
ช่�อนิติบุคคลีทางออนไลีน์  โดย
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ลี ยี ป ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence: AI) 
มาใช้ในการตรวจสอบ ทำาให้ผู่้ใช้
บริการทราบผ่ลีอนุมัติการจองช่�อ
ได้ทันที กรณีไม่ได้รับการอนุมัติ
ระบบจะแสดงช่�อที� ซำ�า พ้อง คลี้าย
ห ร่ อ มี ค ว า ม ห ม า ย เ ห ม่ อ น กั บ
ช่�อที�มีการจองไว้แลี้ว หร่อช่�อที�ได้
จดทะเบยีนไว้ก่อนแล้ีว เพ่�อประกอบ
การพิจารณาในการจองช่�อใหม่

ระบบจองชื่อ
นิติบุคคลอัตโนมัติ 

สำา ห รั บ ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู่้ ทำา บั ญ ชี ใ น
การแจ้งรายลีะเอียดการรับทำา
บัญชีข้องผู่้ทำาบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชี เช่น การทำาบัญชี
ครั�งแรกการเปลีี�ยนแปลีงข้้อมูลีที�
แจ้งไว้ การพัฒนาความรู้ต่อเน่�อง
(CPD) ย่นยันรายช่�อธุรกิจที�รับทำา
บัญชี เลิีกการเป็นผู่้ทำาบัญชี แลีะ
ก า ร ข้ อ ก ลีั บ ม า เ ป็ น ผู่้ ทำา บั ญ ชี 
เป็นต้น

ระบบงานผูทำาบัญชี
(e-Accountant)

การส่งงบการเงิน ได้ประยุกต์ใช้
เทคโนโลียี XBRL (eXtensible
Business Reporting Language)
ซ้�งเป็นมาตรฐานสากลีสำาหรับการ
รายงานทางการเงนิ เพ่�ออำานวยความ
สะดวกให้แก่นิติบุคคลีในการนำาส่ง
งบการเงนิแลีะบญัชรีายช่�อผู่ถ้ิอ่หุน้
ใหส้ะดวก รวดเรว็แลีะมปีระสทิธภิาพ
ไมเ่สยีเวลีาแลีะคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ภาครัฐแลีะเอกชนสามารถิใช้ประโยชน์
จากข้อ้มลูีที�มคีวามครบถิว้น สมบรูณ์
แลีะเปน็ปจจบุนั เพ่�อประกอบการสง่เสรมิ
การค้าการลีงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลี

ระบบการนำาสงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส

(DBD e-Filing)
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ระบบหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส
(e-Foreign Certifi cate)

บ ริ ก า ร อ อ ก ห นั ง ส่ อ รั บ ร อ ง
การประกอบธุรกิจข้องคนต่างด้าว
ใ น รู ป แ บ บ อิ เ ลี็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
(e-Foreign Certificate) สำาหรับ
นั ก ลี ง ทุ น ต่ า ง ช า ติ ที� ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมการลีงทุนจาก BOI 
แ ลี ะ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ภ า ย ใ ต้
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ
ธุรกิจข้องคนต่างด้าว สามารถิย่�น
คำาข้อรับบัตรส่งเสริมการลีงทุน 
( B O I )  แ ลี ะ ห นั ง ส่ อ รั บ ร อ ง
การประกอบธุรกิจข้องคนต่างด้าว
(DBD) ได้ ณ จุดเดียว (Single 
Unit) ที� BOI

ระบบใหบริการ
หนังสือรับรองนิติบุคคล

(e-Service)

ให้บริการหนังส่อรับรองนิติบุคคลี
รับรองสำา เนา เอกสารแลีะถิ่าย
เอกสารผ่่านออนไลีน์ (e-Service) 
โดยเลีอ่กรบัเอกสารผ่า่น 5 ชอ่งทาง 
ไ ด้ แ ก่  ไ ฟ ลี์ อิ เ ล็ี ก ท ร อ นิ ก ส์ 
(Electronic Fi le)  จัดส่งโดย
พนกังานกรม (Delivery) จดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ (EMS) รับด้วยตนเอง 
(Pick up) แลีะรบัผ่า่นธนาคารที�รว่ม
โครงการ (e-Certificate) พรอ้มเพิ�ม
ประสิทธิภาพแลีะอำานวยความ
สะดวกให้ผู่้ใช้บริการทำารายการข้อ
เอกสารผ่า่นชอ่งทาง LINE Official
Account @dbdchatbot

ฐานข้้อมูลีนิติบุคคลีที� ใหญ่ที� สุด
ในประเทศไทย เป็นแหลี่งค้นหา
ข้้อมูลีนิติบุคคลี ประเภทธุรกิจ 
แลีะข้้อมูลีธุรกิจต่างๆ ที�สามารถิ
ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพ่�อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น 
ตรวจสอบการมีตัวตน สถิานะข้อง
นิติบุคคลีแลีะงบการเงิน วิเคราะห์
แลีะประมวลีผ่ลีข้้อมูลีนิติ บุคคลี
ผ่่านเมนูคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่�อใช้ใน
การวางแผ่นแลีะวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางธุรกิจได้

DBD Datawarehouse
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บ ริ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น สั ญ ญ า 
ห ลีั ก ป ร ะ กั น ท า ง ธุ ร กิ จ ผ่่ า น 
ระบบออนไลีน์อย่างครบวงจร 
ทั�งการจดทะเบียน ตรวจค้นข้้อมูลี 
สั ญ ญ า ห ลีั ก ป ร ะ กั น ท า ง ธุ ร กิ จ 
การข้้�นทะเบียนเป็นผู่้รับหลีักประกัน 
การข้อรบัใบอนญุาต แลีะตรวจรายช่�อ 
ผู่้บังคับหลีักประกัน รวมทั�งสถิิติ 
ทางทะเบียน

ระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

(e-Secured)

เป็นระบบงานที�ให้บรกิารแก่สำานกังาน 
บัญชีที�ประสงค์ข้อการรับรอง 
คณุภาพจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
แลีะอำานวยความสะดวกในการย่�น 
คำาข้อตา่งๆ ผ่า่นออนไลีน ์เชน่ การข้อ 
รบัรองคุณภาพ การตอ่อายุหนังสอ่ 
รับรอง การย้ายที�ตั�งสำานักงาน 
เป็นต้น

ระบบสำานักงานบัญชี
คุณภาพ

(e-Accfirm)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
 Department of Business Development

Certi
fied

 Ac
cou

ntin
g P

ract
ice

ศู น ย์ ก ลี า ง แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ที� มี 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการธุรกิจแลีะการตลีาดอย่าง
ครบวงจร โดยเสริมสร้างแลีะ 
เพิ�มโอกาสการเข้้าถิ้งองค์ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแลีะ
การตลีาด ผ่่านช่องทางการเรียนรู้ 
ท า ง อ อ น ไ ลี น์  ( e - L e a r n i n g ) 
ได้อย่างต่อเน่�อง ผ่่านทางเว็บไซต์ 
https://dbdacademy.dbd.go.th 
ซ้� งสามารถิเรียนรู้ด้ วยตนเอง
ได้ทันที ทุกที�  ทุกเวลีา โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย

DBD Academy
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รางวัลเกียรติยศแหงความภาคภูมิใจ

การรับแจ้งข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามประกาศ	ก.บช.	
ฉบับที่	๔๔

การบริการตรวจค้น
เอกสารทะเบียนธุรกิจ	
งบการเงิน	และบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น	
(จังหวัดระยอง	เชียงใหม่	
และสงขลา)

การให้บริการออกหนังสือ
รับรองและสำาเนาเอกสาร
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว	(จังหวัดระยอง	
เชียงใหม่	และสงขลา)

การให้บริการขอหนังสือ
รับรองและคัดสำาเนาเอกสาร
ของนิติบุคคล

การให้บริการสืบค้นข้อมูล
ธุรกิจทางเว็บไซต์

๒๕๔๖

๒๕๕๘ ๒๕๖๒

๒๕๔๘

๒๕๕๙

๒๕๔๙

๒๕๖๐

๒๕๕๐

๒๕๖๑

DBD	e-Service	Application
การพัฒนาระบบตรวจค้นข้อมูล
นิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน	

Biz	Club
ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ	
จังหวัดเพชรบุรี

การให้บริการนำาส่ง
งบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

e-Accountant	
ระบบงานผู้ทำาบัญชี e-Secured	

ระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม																										
ที่ให้บริการเป็นหลัก

	 จาก	“หน้าม้า”	สู่	“หน้าจอจดทะเบียนธุรกิจ	e-Registration”	

	 จาก	“ไม้เขี่ยกรงไก่”	สู่	“ปุ่มกดแอปพลิเคชั่น	DBD	e-Service	ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล”	

	 จาก	“เสียงข้าวตอก”	สู่	“เสียงคลิกดาวน์โหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์”

	 ปฏเิสธไมไ่ดว้า่รากฐานการให้บริการของกรมทะเบยีนการคา้ในคร้ังอดตี	ไดห้ลอ่หลอมให้ชือ่กรมพฒันา

ธรุกิจการคา้เป็นทีรู่จ้กัในแวดวงนกัธรุกจิ	ท่ีมีบทบาทสำาคญัต่อเศรษฐกจิการคา้ของประเทศ	ในการเร่ิมตน้ธรุกจิ

ตลอดจน	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน	 เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

บริการภาครัฐ	 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์บริการภาครัฐ	 เพื่อประโยชน์	 และอำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ	

อันเป็นที่ประจักษ์แจ้ง	ด้วยรางวัลผลงานสำาคัญ	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๖	จนถึงปัจจุบัน	

9๐
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

มอบให้กับหน่วยงานต้นแบบแห่งการทำางาน
แบบมีส่วนร่วม	เชื่อมโยงบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และ
ภาคประชาชน	ดั่งเครือข่ายเดียวกัน

รางวัลบริการภาครัฐ 

รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงาน
ของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ	เพื่อประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวก	รวดเร็ว	โปร่งใส	เป็นธรรม	
และเป็นที่พึงพอใจ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ดำาเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง	
และมีผลดำาเนินการปรับปรุงองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างโดดเด่น																																	

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards)

รางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลในระดับสูง	เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

การรับจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท

การให้บริการหนังสือรับรอง
สำาเนาเอกสารและถ่ายเอกสาร
ผ่านระบบ	e-Service

การจัดตั้งธุรกิจ
(e-Starting	Business)

การให้บริการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
(Web	Service	และ	VPN)

การให้บริการรับงบการเงิน
แก่ภาคธุรกิจ

การพัฒนาระบบจองชื่อ
นิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

Business	Data	Warehouse	
การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลธุรกิจ

PMQA	หมวด	๓	
ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๒๕๖๓

๒๕๕๖

๒๕๖๔

๒๕๕๗

๒๕๖๕

การให้บริการหนังสือรับรอง
นิติบุคคลรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม																										
ที่ให้บริการเป็นหลัก

ยกระดับการอำานวยความสะดวก
ในการให้บริการด้วยบริการดิจิทัล	

การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ																			
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมสรรพากร
และสำานักงานประกันสังคม)

รัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการ
เป็นหลัก	และผู้นำาองค์กรดิจิทัลดีเด่น	
นายทศพล	ทังสุบุตร	อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติด้วย	AI

DBD	Digital	Service
(บริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต)

รัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก	
และหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ	(Data	Governmence)
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	 การกา้วเขา้สูศ่ตวรรษใหมข่องกรมพฒันาธรุกจิการคา้	ทีมุ่ง่มัน่ในการเปน็องคก์ร

ภาครัฐชั�นนำาด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๗๐ และสร้างพลัง

ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม บนรากฐานของการพัฒนา	 จากการ

เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื�นฐานสำาคัญของการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สู่	การเป็นองค์กรท่ีช่วยขับเคล่ือนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-driven Organization)

ซึง่จะทำาใหก้รมเปน็องคก์รทีม่คีวามทนัสมยั	ตอบโจทยป์ระชาชน	และสามารถขบัเคลือ่น

ธุรกิจไทยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน	ด้วยพันธกิจหลัก	๔	ด้าน	ดังนี้

๑. พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความสะดวก 

ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 

 ๒. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ 

 ๓. พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ 

 ๔. กำากับดูแล และส่งเสริมธุรกิจ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

	 โดยมีแนวทางการพัฒนา	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย

 • Go Digital ยกระดบัการใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งเตม็รปูแบบ 

ทุกระบบให้บริการเป็นดิจิทัลตลอดกระบวนการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ	 (End-to-End	

Process)	 พัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ	 นำาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ	

สร้างนวัตกรรมการให้บริการ	ส่งเสริมการเข้าถึงบริการได้สะดวก	ทุกที่	ทุกเวลา	

 • Nurture & Growth พัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ส่งเสริม	

บ่มเพาะ	 ให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนสู่การดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล	

นวัตกรรม	และการเข้าถึงตลาด	 โดยการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุน

เชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	 รวมทั้งการส่งเสริม	 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ	

The Next Chapter: 
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค�กับภ�พแหงอน�คต
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 • Sustainability in Business ส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

สร้างธุรกิจโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ	 มีระบบตรวจสอบธุรกิจที่มีความน่าเชื่อ

ถือโดยการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลภายในเข้าด้วยกัน	 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี

ในการดำาเนินธุรกิจ	ที่เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย	

 • Innovative Organization สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม	 สร้างนวัตกรธุรกิจ	

(Business	Innovator)	ที่มีสมรรถนะสูงในการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำางาน	 พร้อมกับยกระดับ

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	มัน่คงปลอดภยั	รวมทัง้พฒันาปรบัปรงุ

กฎระเบียบ	ให้เอื้อต่อการทำางานในยุคดิจิทัล	

SUPER DBD: ฮีโร่ของผู้ประกอบการ 

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งเน้นให้บุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรด้วย

อุดมการณ์ร่วมกันที่มุ่งมั่นสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำาที่ทันสมัย	

น่าเชื่อถือ	 และพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	 สมกับคำาว่า	

“SUPER DBD”	ที่จะเป็นพลังให้แก่ธุรกิจไทย	

 S  service mind   บริการด้วยใจ

 U  unifi ed   เป็นน�ำาหนึ่งใจเดียว

 P  people   มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 E  energetic   ตื่นตัว นำาการเปลี่ยนแปลง

 R  reliable       เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อถือได้
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พระโชติศิลีปคุณ 
(โชติ โชติกเสถิียร)

พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๐

หลีวงศรีปรีชาธรรมปาฐก 
(สิิริ สิตปรีชา)

พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๐๐

ม.จ.ทองเช่�อธรรมชาติ ทองแถิม
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๖

พระยาโกมารกุลีมนตรี 
(ช่�น โกมารกุลี ณ นคร)
พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๖๙

พระวุฒิศาสตรเนติญาณ 
(ส่าน โชติกเสถิียร)

พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๕

๔

๒

๑

 ๕

๓

รายพระนาม
และรายนามอธิบดี 
พ.ศ. ๒๔๖๖ - ปจจุบัน
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ม.จ.ทองประทาศรี ทองใหญ่
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๙

นายฑีฆายุ ถินัดอักษร
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐

ม.จ.ชมิยบุตร ชุมพลี
พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓

นายไชย นิธิประภา
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๙

นายสิงห์ กลีางวิสัย
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑

นายอนันต์ ภู่ชอุ่ม
พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒

๖

๑๐

๘

๗

๑๑

๙
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นายประยูร เถิลีิงศรี
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๓

นายจเร จุฑารัตนกุลี
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๘

นายเฉลีิมศักดิ์ นากสวาสดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔

นายชลีอ เฟองอารมย์
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลีัย
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒

นายสมพลี เกียรติไพบูลีย์
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

๑๒

๑๖

๑๔

๑๓

๑๗

๑๕
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ร.ท.สมศักดิ์ ยมะสมิต
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐

นายนรวัฒน์ สุวรรณ
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒

นางสาวอรจิต สิงคาลีวณิช
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒

นางสาวภัทรา สกุลีไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

นายอดุลีย์ วินัยแพทย์
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

๑๘

๒๒

๒๐

๑๙

๒๓

๒๑
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นายบรรยงค์ ลีิ�มประยูรวงศ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

นางสาวผ่่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

นายวุฒิไกร ลีีวีระพันธุ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

นายทศพลี ทังสุบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปจจุบัน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

นางกุลีณี อิศดิศัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒๔

๒๘

๒๖

๒๕

๒๙

๒๗
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“กาวสูศตวรรษใหม กรมพัฒนาธุรกิจการคา”

ที่ปรึกษา

นายชัยณรงค  โชไชย อดีตผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย

คณะผูจัดทํา  

นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

นายจิตรกร  วองเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

นายธีระศักดิ์  สีนา ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย

นางรชนีกร  ดําเดนงาม ผูอํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ

นางบรรณโศภิษฐ  นนทรีย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

นายกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ

นางสาวสุกัญญา  ถนอมกลอม นิติกรชํานาญการพิเศษ
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นางสาวจิตอาภา  กุลวานิช นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

นางสาววาลิกา  อภยะศิริ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
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นายกฤษณา  บุญแท นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

นายปณชัย  อูสิริมณีชัย นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ

ขาราชการและเจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งในอดีตและปจจุบัน
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ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนากรมพ
ัฒ

นาธุรกิจการค้า

ก้าวสู่ศตวรรษใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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