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• สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 6 
 (ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ. แจงวัฒนะ)

 เพิ่มทางเลือก สะดวก ประหยัดเวลา

• จองชื่อนิติบุคคลทาง Internet
 รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบเองได
 รูผลภายใน 30 นาที

เปดใหบริการแลว 
เปดใหบริการแลว 
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9 ทศวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
ก�าวหน�า  ก�าวนำ  ก�าวล้ำ  ก�าวไกล : ขับเคลื่อนธุรกิจไทยนำ AEC
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดงานครบรอบ 9 ทศวรรษ  อยางย่ิงใหญ เม่ือวันพุธท่ี 16 มกราคม 2556 พรอมชูภารกิจหลัก
ขับเคล่ือนธุรกิจไทยนำ AEC ภายใตกลยุทธ 4 กาว : กาวหนา  กาวนำ  กาวล้ำ  กาวไกล ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา 
โดยมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พรอมดวยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย ผูบริหารระดับสูง อดีตผูบริหารและภาคเอกชน  เขารวมงาน
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 ทั้งนี้รัฐมนตรีชวยวาการฯ ในฐานะกำกับดูแลงาน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมอบนโยบายและแผนการ
ดำเนินงานใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยนำ AEC ดวยกลยุทธ 4 กาว คือ
กาวหนา  กาวนำ  กาวล้ำ  กาวไกล  ซึ่งในแตละกาวจะเปน
การสรางความพรอมกอนไทยเขาสู AEC อยางเต็มรูปแบบ 
โดย กาวหนา ในการปฏิรูปกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหเปน
องคกรอิเล็กทรอนิกส เปน Office Automation  นำระบบ IT 
ท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารภายในองคกร ท้ังดานการพัฒนา
บุคคลากร งบประมาณ เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร 
สราง DBD Biz Corner มาอำนวยความสะดวกในการให
บริการสื่อสารแกธุรกิจและประชาชน กาวนำ ในการสราง
นวัตกรรมการใหบริการในรูปแบบใหมๆ เชน การสราง
ระบบ e-Filing เพ่ือใหบริการแกธุรกิจสงงบการเงินผานทาง
อิเล็กทรอนิกส  และเช่ือมโยงขอมูลงบการเงินไปยังสวนราชการอ่ืน
เพ่ือใชประโยชนรวมกัน  พัฒนาคลังขอมูลธุรกิจไทยเปนคลัง
ขอมูลธุรกิจอาเซียน  พรอมกันน้ีจะสรางทางดวนธุรกิจอาเซียน
ASEAN Fast Track Lane  เพ่ือใหบริการนักธุรกิจท้ังไทยและ
ตางชาติใหงาย สะดวก รวดเร็ว สรางความเช่ือม่ันแกนักลงทุน

 กาวล้ำ ยกระดับธุรกิจไทยใหมีธรรมาภิบาล โปรงใส  
ตรวจสอบได  เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหธุรกิจของคนไทย
พรอมออกประกาศแนวทางปองปรามนอมินีท่ีชวยเหลือธุรกิจ
ตางชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย และเรงตรวจสอบธุรกิจ
กลุมเสี่ยงในพื้นที่ทองเที่ยวสำคัญ เชน พัทยา หัวหิน กระบี่
ภูเก็ต และเกาะสมุย  โดยจะบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
และกาวไกล ในการสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจบริการ
ของไทย เชน บริการสุขภาพ  รานอาหาร  ซอฟตแวร โลจิสติกส 
คาสง-คาปลีก และแฟรนไชสใหเติบโตดวยมาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจระดับสากล พรอมทั้งสรางผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสรุนใหมเขาสูตลาด e-Commerce เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการคาขายทาง Online  ของประเทศใหสูงขึ้น

  



 ไฮไลทสำคัญของงาน คือ พิธีเปดงานอยางย่ิงใหญ 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  (นายบุญทรง เตริยาภิรมย) 
ดวยเทคนิคพิเศษในระบบจอพาโนรามา พรอมระบบภาพ 
แสง เสียง ที่ทันสมัย พรอมทั้งมีการนำเสนอสื่อวีดิทัศน
วิวัฒนาการการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทไทย ครบรอบ 111 ป 
และ 9 ทศวรรษกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดวยเทคนิค 3D 
Animation บอกเลาเร่ืองราวผานตัว Mascot Smart DBD
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 นอกจากไฮไลทสำคัญขางตนแลว ภายในงานยังมี
การแสดงของ “DBD Band” คณะประสานเสียงของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา โดยการแสดงคร้ังน้ีใชผูขับรองประสาน
เสียงกวา 90 ชีวิต เปนขาราชการและเจาหนาที่ของกรมฯ 
ซ่ึงไดสรางความประทับใจใหแกผูเขารวมงานเปนอยางมาก 
ดวยการขึ้นโชวพลังเสียงและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในเพลง “มารช  DBD” และ “จำข้ึนใจ”  ซ่ึงเปนการนำเพลง
ตนฉบับมา Re-Cover ใหมโดยใชระนาดซ่ึงเปนเคร่ืองดนตรี
ไทยเขามาผสมผสาน ใหเกิดความไพเราะและมีกล่ินไอของ
ความเปนไทยมากยิ่งขึ้น
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ทิศทางโชวห�วย โชว�สวย
  สัมภาษณ�พ�เศษ 
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 ร�านค�าปลีกรายย�อยแบบด้ังเดิม ท่ีภาษาจ�นเร�ยกว�า 
“โชวห�วย” จากการสำรวจทั่วประเทศมีอยู�ประมาณ 4 แสน
กว�าราย ซึ่งจากการเข�ามาของ Modern Trade และร�านค�า
สะดวกซ้ือ ส�งผลให�ร�านโชวห�วยลดลง จ�งมีคำถามว�า “ต�อไป
ร�านโชวห�วยจะอยู�และปรับตัวอย�างไร ในขณะท่ีร�าน Modern 
Trade ยังขยายตัวต�อเนื่อง” แนวคิดของกระทรวงพาณิชย� 
“ปรับโชวห�วย เป�น โชว�สวย” จะสามารถช�วยให�ร�านโชวห�วย 
อยู�รอดได�หร�อไม� อย�างไร ส�วนใหญ�คนรุ�นใหม� มักจะคุ�นเคย
กับคำว�า “โชวห�วย” อยากทราบที่มาหร�อรากศัพท�ของคำ
ดังกล�าว?
นายสมชาย พรรัตนเจริญ (นายกสมาคมคาสง-ปลีกไทย) :  
คำวา โชวหวย มาจากภาษาจีนแตจิ๋ว “โชว” แปลวา หยาบ 
“หวย” แปลวา สินคา “โชวหวย” หมายถึง สินคาที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน แตคำวา “โช” พองเสียงกับคำวา Show 
ในภาษาอังกฤษ และ “หวย” ตรงกับภาษาไทยในความหมาย
ท่ีไมดี เลยเหมือนเปนรานคาท่ีไมไดเร่ือง ซ่ึงเม่ือคนจีนรุนเกา
ผานไปรุนตอรุน คนรุนใหมจึงไมรูท่ีมาวามีรากศัพทมาอยางไร
 จึงเกิดแคมเปญนี้ขึ้น

 ป�ญหาและแนวคิดที่จะช�วยเหลือร�านโชวห�วย? 
นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ปจจุบันรานคาปลีกแบบดั้งเดิม หรือ “รานโชวหวย” ไดรับ
ผลกระทบจากผูแขงขันที่มีศักยภาพสูงกวาในทุกๆ ดาน 
จึงไดหารือกับสมาคมคาสง-ปลีกไทย ในการสงเสริม สนับสนุน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกรานโชวหวย 
ซึ ่งตองการใหสังคมรับรู และมีสวนรวมแสดงความเห็น 
เนื่องจากรานโชวหวยจะอยูไมได ถาคนในสังคมหลงลืม 
ละเลย จึงประกาศแนวคิด “รานโชวสวย” โดยประเด็นสำคัญ 
ไมใชการเปลี่ยนชื่อรานคา หรือเรียกชื่อรานวาอยางไร แต
เปนเรื ่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยกระทรวงพาณิชย มีแนวทางในการชวยเหลือ 5 แนวทาง 
ไดแก
 1) สรางองคความรูในการประกอบธุรกิจ พรอมแนวทาง
ในการปรับตัวใหรูเทาทันสถานการณทางการคาในปจจุบัน 

ร�านโชวห�วยจะอยู�ไม�ได�
ถ�าคนในสังคมหลงลืม 

ละเลย

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ 
(รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย�)
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เสียงสะท�อนของผู�ค�าปลีกเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรค 
คือ ต�องการควบคุมการขยายตัวของร�าน Modern Trade และร�าน
สะดวกซ้ือ แนวคิดน้ีจะสามารถดำเนินการได�หร�อไม� อย�างไร?
นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ : ในนามของสมาคมที่มีทั้งผูคาสง 
คาปลีก หรือองคกรใด หากพิจารณาเห็นวาเปนประเด็นท่ีสำคัญ
ก็ตองพิจารณาวาจะขับเคลื่อนกันอยางไร ในสถานการณ
ปจจุบันตองยอมรับวา เปนโลกการคาเสรีที่รานคาปลีกตอง
เผชิญกับผูแขงขันท่ีมีศักยภาพสูงกวาในทุกๆ ดาน จึงจำเปน
ตองใชกลไกของรัฐทำใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตสถานการณ
ที่เปนจริง สิ่งใดดำเนินการได หรือดำเนินการไมไดตอง
ส่ือสารกัน กลไกรัฐตองบูรณาการและทำงานรวมกับสมาคม
ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ไมไดมีการของบประมาณเพิ่ม 
แตใชงบประมาณปกติของหนวยงาน ที่ดำเนินการอยูแลว 
และใชกลไกของรัฐ รวมทั ้งการประสานความรวมมือ
หนวยงานพันธมิตรเปนตัวขับเคลื่อน

 2) จัดทำ Model ในการจัดแตงรานคา 2-3 แบบ 
ตามขนาดของรานคา โดยเนนสภาพจริงของรานคาเปนหลัก
เพื่อไมเปนการสรางภาระคาใชจายแกรานคา
 3) สรางความรวมมือกับสถาบันการเงิน เชน ใหรานคา
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย หรือใหบริการสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 4) ประสานผูผลิตสินคารายใหญ ในการกระจาย
สินคาราคาถูกใหรานคาปลีก
 5) ใหบริการเสริมในการรับชำระคาน้ำ-คาไฟ
คาโทรศัพท เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกลูกคา หรือในกรณี
รานคาท่ีมีศักยภาพ เชน รานคาตนแบบของกระทรวงพาณิชย 
รานคาที่อยูในพื้นที่ชุมชน อาจมีการใหบริการ ตู ATM และ
บริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ

 อีกสวนหน่ึงคือ ใหสมาคมคาสง-คาปลีกไทย ทำการ
วิเคราะหสถานการณของตนเอง โดยทำ SWOT Analysis 
คนหาจุดแข็งจุดออน ปญหาอุปสรรคและนำมาแลกเปล่ียนกัน 
โดยกระทรวงพาณิชยจะทำหนาท่ีเปนตัวกลางในการประสาน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูประกอบการ นี่คือสิ่งที่เรียกวา “โชวสวย”

ถ�าร�านโชวห�วยมีการพัฒนา
หร�อได�รับความรู�เกี่ยวกับ

การปรับภาพลักษณ� 
จะช�วยให�มีความพร�อม 
และสามารถแข�งขันกับ

ร�าน Modern Trade ได�

นายสมชาย พรรัตนเจร�ญ 
(นายกสมาคมค�าส�ง-ปลีกไทย) 
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 ตั ้งเป�ายกระดับพัฒนาร�านค�าปลีก ตามแนวคิด 
“โชว�สวย” ไว�อย�างไร?
นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ : ภายในเดือนมีนาคมน้ี ท้ัง 5 แนวทาง
ดังกลาวขางตนจะไดขอสรุปและประกาศตอสังคมไดวาจะ
ดำเนินการอะไร และในวันที่ 25 เมษายน จะไดเห็นรานคา
ตนแบบที่เกิดสิ่งใหม ๆ และขยายผลไปยังรานคาปลีก ซึ่ง
ไมไดคาดหวังวารานคาปลีกทุกรายจะสามารถดำเนินการ
หรือพัฒนาสำเร็จพรอมกัน เน่ืองจากศักยภาพของรานคาปลีก
ท่ีมีความแตกตางกัน ใครเขมแข็งกวา ก็จะสามารถดำเนินการ
เห็นผลกอน สวนที่เขมแข็งนอยกวาก็ตองประคับประคอง
พัฒนาใหเขมแข็งมากขึ้น

 คาดว�าแนวทางดังกล�าวจะแก�ป�ญหาได�มากน�อยแค�ไหน?
นายสมชาย พรรัตนเจริญ : แนวทางดังกลาวเปนส่ิงท่ีตอง
ดำเนินการ โดยกาวแรกตองจัดรานคาใหเปนระเบียบ 
วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของรานโชวหวยและของราน 
Modern Trade เชน ความแตกตางของโครงสรางราคาสินคา 
การเขาคิวจายเงินในราน Modern Trade เปนตน ถาราน
โชวหวยมีการพัฒนาหรือไดรับความรูเก่ียวกับการปรับภาพลักษณ 
และการเก็บขอมูลการขายเพื่อวิเคราะหความตองการของ
ผูบริโภคในพ้ืนท่ีตามแนวทางดังกลาว จะชวยใหมีความพรอม 
และสามารถแขงขันกับราน Modern Trade ได
ดร. วีระพัฒน กฤตธนาทิพย (ผอ.สถาบันนวัตกรรม
และธุรกิจการคาเสรี ม.เกษมบัณฑิต) :  คำวา “โชวสวย” 
เปนการปรับภาพลักษณ ปรับปรุงคุณภาพของสินคา และ
กลยุทธทางการตลาดของรานโชวหวยใหมีความสวยงาม  
ทันสมัย และนาสนใจมากยิ่งขึ้น

 ผลกระทบจากร�าน Modern Trade ต�อร�านโชวห�วย? 
นายสมชาย พรรัตนเจริญ : ยอมรับวาใน 20 ปที่ผานมา
ราน Modern Trade เปนปญหาและสงผลกระทบตอราน
โชวหวยจริง แตคิดวาปจจุบันน้ี ถึงจุดอ่ิมตัวแลว เพราะราคา
สินคาของราน Modern Trade บางอยางสูงกวารานโชวหวย  
เนื่องจากมีตนทุนการบริหารจัดการที่สูงกวา จากการเปด
ตลอด 24 ชม. และคาจางแรงงานวันละ 300 บาท

 นอกจากนี ้ยังมีปญหาในเรื ่องของการตัดราคา 
แตในปจจุบันไมมีปญหาในเรื่องของโครงสรางราคาแลว 
ซ่ึงนับวาเปนจุดแข็งอยางหน่ึงของรานโชวหวย อยางไรก็ตาม
ก็ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การลดตนทุน
การใหบริการรับบัตรเครดิต การใหผูผลิตมองรานคาสง
เปนทางหน่ึงในการกระจายสินคาและรวมกันทำการสงเสริม
การขายอยางตอเนื่อง โดยการประสานกับผูผลิตในการ
กระจายสินคาสูรานโชวหวย เปนการเช่ือมโยงเครือขายระหวาง
คาสง -  คาปลีก และผูผลิต รวมถึงการปรับภาพลักษณดวย
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 การเข�ามาของร�าน Modern Trade ทำให�จำนวน
ร�านโชวห�วยลดลงหร�อไม�?
ดร. วีระพัฒน กฤตธนาทิพย : เปนเพียงสวนหนึ่ง และ
สวนหนึ่งมาจากทายาทไมดำเนินกิจการตอ แตการเขามา
ของราน Modern Trade เปนการผลักดันใหรานโชวหวย
มีการปรับตัวใหเขมแข็งข้ึน มีการพัฒนารูปแบบรานคามากข้ึน 
ความจริงแลวราคาสินคากวารอยละ 70 ถูกกวาในราน 
Modern Trade ปจจุบันมีรานคาสง-คาปลีกตนแบบท่ีไดรับ
การพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ครอบคลุมอยูทุก
ภูมิภาคของประเทศ

 นอกจากน้ี แนวทางเพ่ิมเติมในการพัฒนาขีดความ
สามารถทางการแขงขันของรานโชวหวย คือ การพัฒนาดาน
สินคา โดยในป 2556 กรมใหความสำคัญกับการพัฒนา
สินคาชุมชน สินคากลุมสหกรณการเกษตร สินคากลุม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนสินคาที่มีตนทุนต่ำ และมีคุณภาพดี 
สามารถพัฒนาและนำเขาสูระบบรานโชวหวย ทำใหสินคา
มีความหลากหลายมากข้ึน โดยเปนการเช่ือมโยงและเก้ือกูลกัน
ระหวาง 2 ธุรกิจ ท้ังรานโชวหวย และกลุมสินคาขางตนดังกลาว

 เน่ืองจากในปจจุบันมีรานโชวหวยอยูกวา 400,000 ราย 
ทำใหการชวยเหลือจากภาครัฐอยางเดียวไมเพียงพอ เพราะ
มีขอจำกัดในเรื่องของเจาหนาที่ จำเปนตองมีกลไกเพิ่มเติม 
ซ่ึงกรมไดดำเนินแนวทาง “SMEs พ่ีสอนนอง” โดยใหรานคา
สงตนแบบที่ผานการพัฒนาจากกรม เปนพี่เลี้ยงใหรานคา
ปลีกในเครือขายที่มีมากกวา 10,000 ราย และจะมีการจัด
กิจกรรม “โชวหวย โชวสวย ทั่วไทย รวมใจชวยสังคม” 
มีรานคาสงกวา 70 แหง เขารวมระหวางวันท่ี 25 เมษายน 
– 15 พฤษภาคม 2556 ซึ่งกิจกรรมดังกลาว ไมใชการขาย
สินคาอยางเดียว แตเปนการสื่อถึงการปรับปรุงภาพลักษณ 
“รานโชวสวย” เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนารวมกัน

 
 

การเข�ามาของร�าน 
Modern Trade 

เป�นการผลักดันให�
ร�านโชวห�วยมีการปรับตัว
ให�เข�มแข็งข�้น มีการพัฒนา

รูปแบบร�านค�ามากข�้น 

ดร. ว�ระพัฒน� กฤตธนาทิพย� 
(ผอ.สถาบันนวัตกรรม และธุรกิจการค�าเสร� 
ม.เกษมบัณฑิต)



ยกระดับธุรกิจบร�การไทยสู�มาตรฐานสากล

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดตัวโครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ ประจำป 2556 
โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานในพิธีเปด ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2556 พรอมน้ี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความกาวหนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืน โดยมุงเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบริการขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ใหมีความเขมแข็งมีความพรอมกอนเขาสู
การแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC ในป 2558 นี้

 ธุรกิจบริการ มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
ท้ังในเชิงของจำนวนธุรกิจ การจางงาน และมูลคาทางเศรษฐกิจ
หากพิจารณาภาคธุรกิจบริการท่ีอยูภายใตความตกลงวาดวย
การคาบริการ (AFAS : ASEAN Framework Agreement 
on Service) จะพบวา มีธุรกิจบริการในประเทศไทย ประมาณ 
2.18 ลานราย คิดเปน รอยละประมาณ 82.14 ของจำนวน
ธุรกิจท้ังหมด เปนแหลงจางงานราว 7.74  ลานคน หรือรอยละ
ประมาณ 70.42 ของการจางงานทั้งประเทศ และมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจประมาณ 66.70% ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP)
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  จึงมุงสงเสริมพัฒนาธุรกิจ
บริการที่มีการเชื่อมโยงและอยูภายใตความตกลงวาดวย
การคาบริการของอาเซียน (AFAS : ASEAN Framework 
Agreement on Service) โดยแบงเปน 2 กลุม คือ

 1. สาขาธุรกิจบริการท่ีเรงรัดเปดเสรี (Priority sectors) 
ไดแก  กลุมธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกับสุขภาพ กลุมธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว และกลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. สาขาธุรกิจบริการอื่นๆ ไดแก ธุรกิจบริการที่
เกี ่ยวของกับผู ประกอบการไทยจำนวนมากหรือธุรกิจที ่
เก่ียวของกับความจำเปนพ้ืนฐานของคนไทย คือ ธุรกิจคาสง
คาปลีก และธุรกิจแฟรนไชส

 โดยในป 2556  มีเปาหมายจะพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการที่เรงรัดการเปดเสรี (Priority 
sectors) ดังนี้
 กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ประกอบดวย
ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ
 กลุมธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว ประกอบดวย 
ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจที่พักที่ไมใชโรงแรม
 กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดวย ธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร ธุรกิจซอมบำรุงรถยนต 

 โดยตั้งเปาใหมีธุรกิจบริการที่สามารถพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพในป 2556 ไมนอยกวา 130 ราย  
เพิ่มขึ้นจากที่ไดพัฒนาไปแลวกวา 850 ราย ซึ่งธุรกิจที่ผาน
การพัฒนาจะไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมสงเสริม
การตลาด และเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสูสากล ตามที่กรมฯ 
จะจัดขึ้นเปนระยะๆ  ตอไป
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กรมพัฒน�ฯ ยกระดับสำนักงานบัญชีไทย

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce
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 บทบาทภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการยกระดับ
ธุรกิจสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และสงเสริมธุรกิจใหมีธรรมาภิบาล  รวมท้ังกำกับดูแลผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยการใหปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยางเต็มรูปแบบในป 2558 ภารกิจเรงดวนท่ีจะตองดำเนินการคือ ยกระดับสำนักงานบัญชีไทยสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
โดยสำนักงานบัญชีที่ไดรับการรับรองจากกรมฯ ตองผานเกณฑการตรวจประเมินเขมขนจากเจาหนาที่ของสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ISO เพื่อใหสามารถนำระบบคุณภาพมาใชในการบริหารจัดการธุรกิจได ชวยใหขอมูลทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงินของภาคธุรกิจในประเทศมีความถูกตองและนาเชื่อถือ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงินทุกประเภท
ซึ่งปจจุบันมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ไดรับหนังสือรับรองจากกรมแลว 53 สำนักงาน และมีเปาหมายจะทยอยยกระดับ
เขาสูเกณฑมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นตามลำดับ  
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แกสาธารณชน มุงใหเปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาตนเอง
ใหมีศักยภาพ และสามารถกาวไปสู การแขงขันในเวที
การคาเสรีไดอยางมั่นคง  นอกจากนั้น กรมยังไดจัดอบรม
หลักสูตร “ตนกลาสำนักงานบัญชีคุณภาพ”  เพื่อชวย
บมเพาะ พัฒนาความรู และสรางความพรอมใหสำนักงาน
บัญชีของไทย กาวสู การเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพ
มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล พรอมใหบริการลูกคา
ท้ังในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เนนใหความรูเก่ียวกับ
AEC  โอกาสทางการตลาดสำหร ับสำน ักงานบัญช ี  
การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานบัญชีดวยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน รวมถึงจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี  ซึ่งมีผูสมัครเขารวมกวา 340 ราย  

 การยกระดับคุณภาพของสำนักบัญชีสู  เกณฑ
มาตรฐานจะกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ดังนี้
 (1) สำนักงานบัญชีที ่ผ านการรับรองคุณภาพ
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ไดรับความเชื่อมั่นและยอมรับ
จากสาธารณชน สามารถแขงขันไดในระดับสากล
 (2) ลูกคาหรือธุรกิจที ่ใชบริการสำนักงานบัญชี
ที ่ผานการรับรองคุณภาพ จะมีขอมูลทางการบัญชีและ
งบการเงินที่ถูกตองครบถวน เชื่อถือได สามารถนำไปใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั ้งไดรับความเชื ่อมั ่นจากสถาบัน
การเงินในการหาแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูเนื ่องจาก
ธุรกิจมีขอมูลทางบัญชีและงบการเงินที่เชื ่อถือได
 (3) ภาครัฐมีขอมูลที่ถูกตองเปนประโยชนสามารถ
นำไปวางแผนพัฒนาประเทศไดอยางถูกทิศทาง นักลงทุน
มีขอมูลที ่เชื ่อถือได ชวยใหการตัดสินใจลงทุนไดอยาง
เหมาะสม

 โดยเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ไดจัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ใหกับ
สำนักงานบัญชีที่ผานการประเมิน ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการคา โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื ้อ) เปนประธาน ทั ้งนี ้ เพื ่อเผยแพร
สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ไดรับหนังสือรับรองใหเปนที่รูจัก



ดันธุรกิจให�บร�การโลจ�สติกส� ไทย
สู�เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพ

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce

 การขับเคล่ือนธุรกิจไทยนำ AEC กรมพัฒนาธุรกิจการคา มุงสงเสริมพัฒนาธุรกิจของคนไทยใหมีศักยภาพแขงขันได 
โดยดำเนินการภายใตแนวทาง 3 ขั้นตอน คือ 1) เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ  2) ยกระดับธุรกิจสูเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล  3) สรางโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสูสากล 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดำเนินการพัฒนาธุรกิจ
ผูใหบริการขนสงสินคาทางถนนเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจในป 2555 มีผูผานเกณฑจำนวน 50 ราย  และไดจัด
พิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพรธุรกิจ
ขนสงสินคาทางถนนของคนไทยใหเปนท่ีรูจักและสรางความ
เช่ือม่ันแกลูกคา เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 ณ ศูนยฝกอบรม
พัฒนาธุรกิจการคา

 ท้ังน้ี  ธุรกิจผูใหบริการขนสงสินคาทางถนนเปนหน่ึง
ในกลุมธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ที่มีบทบาทสำคัญตอการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานใหกับธุรกิจสาขาอ่ืนๆ และ
มีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลุม
ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ประกอบดวย ธุรกิจใหบริการขนสง
และขนถายสินคา ธุรกิจบริการคลังสินคา ธุรกิจตัวแทนออก
ของผานพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีจำนวนประมาณ 16,000 ราย
มีทุนจดทะเบียนกวา 234,000 ลานบาท สรางรายไดให
ประเทศกวา 820,000 ลานบาทตอป

 สำหรับป 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะยังคง
เดินหนาพัฒนาธุรกิจผูใหบริการขนสงสินคาทางถนนเขาสู
เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจตอไป  พรอมท้ังพัฒนาธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกสสูมาตรฐาน ISO รวมทั้งสรางเครือขาย
และขยายชองทางการใหบริการของธุรกิจใหบริการโลจิสติกส
ไทยไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งผูประกอบธุรกิจ
ที่ผานเกณฑฯ จะมีโอกาสไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
สำรวจเสนทางโลจิสติกสการคาในเสนทางสายตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส พิธีการศุลกากรตลอดจนศูนยกระจายสินคา
และแสดงสินคาของแตละประเทศตลอดเสนทางที่สำรวจ  
ซึ่งจะทำใหผูประกอบธุรกิจไดรับประโยชนทั้งในดานของ
การเรียนรูระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช
กับธุรกิจของตนเองได เกิดแรงบันดาลใจ และมีแนวคิด
ในการสรางธุรกิจใหมๆ  ตลอดจนมีโอกาสจับคูพันธมิตร
ทางธุรกิจทั้งกับผูประกอบธุรกิจที่เดินทางไปดวยกัน และ
กับผูประกอบธุรกิจชาวตางชาติในแตละประเทศที่เดินทาง
ไปสำรวจดวย
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1 บริษัท ก. เกียรติชัยพัฒนา ขนสง จำกัด 26 บริษัท บีโอพี เอ็กซเพรส จำกัด

2 หางหุนสวนจำกัด ขอนแกนนนทชนก 27 หางหุนสวนจำกัด พี่นองขนสง

3 บริษัท เค.ซี.จี. โลจิสติกส จำกัด 28 บริษัท พี เอน ดี ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จำกัด

4 บริษัท คาเมกิว (ประเทศไทย) จำกัด 29 บริษัท พี แอนด เอส ทรานส เซอรวิส จำกัด

5 บริษัท เค.วี. ทรานสปอรต จำกัด 30 หางหุนสวนจำกัด แพ็ค แอนด มูฟวิ่ง

6 บริษัท เค.เอ็น.อาร. ทรานสปอรต จำกัด 31 หางหุนสวนจำกัด ภักดีแผนดินขอนแกน

7 บริษัท เค แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซเพรส จำกัด 32 บริษัท มนตทรานสปอรต จำกัด

8 หางหุนสวนจำกัด เจ ที โกลบอล โลจิสติกส 33 หางหุนสวนจำกัด รุงโรจนเซอรวิส (ขอนแกน)

9 บริษัท เจ เอ ทรานสปอรต จำกัด 34 บริษัท รวมสี่ธนาชัยทรานสปอรต จำกัด

10 บริษัท เจ.เอส. เวิลด กรุป จำกัด 35 หางหุนสวนจำกัด วายุภักษ ลำเลียง

11 บริษัท ชุติมาขนสง จำกัด 36 บริษัท วี.เจ.บี โลจิสติกส จำกัด

12 บริษัท โชคบุญนำพัฒนาขนสง (2005) จำกัด 37 บริษัท วี อาร เอ็กซเพรส จำกัด

13 บริษัท ซีบีเอ็น โลจิสติกส จำกัด 38 บริษัท ศุภทัศนา จำกัด

14 บริษัท ญาดา ทรานสปอรต จำกัด 39 บริษัท ส.ชนะชัย คอรปอเรชั่น จำกัด

15 หางหุนสวนจำกัด ณัฐพล ทรัคส แอนด ออยล 40 บริษัท ส.บุญเหลือเซอรวิส จำกัด

16 บริษัท โตโต ทรานสปอรต จำกัด 41 บริษัท สยาม ซีแลนด ทรานสปอรต จำกัด

17 บริษัท ตากสินโลจิสติกส จำกัด 42 หางหุนสวนจำกัด สามทองบริการ

18 บริษัท ทรานสมารีน จำกัด 43 หางหุนสวนจำกัด สุขสันตบริการ 2008

19 บริษัท ทรีทรานส (1995) จำกัด 44 หางหุนสวนจำกัด สหกิจภักดีแผนดินขอนแกน

20 บริษัท ทวีพงษขนสง จำกัด 45 บริษัท สหออยล ทรานสปอรต จำกัด

21 บริษัท เทพราชโลจิสติกส จำกัด 46 บริษัท อินเทล โลจิสติคส จำกัด

22 หางหุนสวนจำกัด เทพประทานพรวัสดุภัณฑ 47 บริษัท เอส เค เกียรติเจริญขนสง จำกัด

23 บริษัท บี.ซี. โลจิสติกส จำกัด 48 บริษัท เอส ซี แคริเออร จำกัด

24 บริษัท บี.พี. เซอรวิส จำกัด 49 บริษัท เอพี.ทรานสปอรต เซ็นเตอร จำกัด

25 บริษัท บีอี ทรานสปอรต จำกัด 50 บริษัท เอส.เอ็น.เอส. โปรเซอรวิส จำกัด



DBD C-Mark นักการตลาดเชิงสร�างสรรค�

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำใหประเทศไทยตองตื่นตัว และเตรียมความพรอม รับมือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจของไทยที่มีผูประกอบการ SMEs ประมาณ 2.89 ลานราย คิดเปน 99% 
ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด จำเปนตองมีความพรอมทั้งดานมาตรฐานของธุรกิจ  มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ 
และมีกลยุทธทางการตลาดที่จะสื่อสารถึงผลิตภัณฑและบริการเพื่อสงไปยังลูกคากลุมเปาหมาย รวมทั้งรูจักสรางโอกาส
ทางการตลาด และพรอมเผชิญการแขงขันในตลาดขนาดใหญอยาง AEC 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานหลักท่ีให
การสงเสริมพัฒนาผูประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จึงจัด
โครงการสรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค ภายใตหลักสูตร  
“DBD Creative Marketeer : นักการตลาดเชิงสรางสรรค” 
ซ่ึงเปนนวัตกรรมการเรียนรูดานการตลาดแบบครบวงจร 72 ช่ัวโมง
ท่ีเกิดข้ึนจากจุดมุงหมายรวมกันระหวาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ท่ีจะนำพานักธุรกิจกาวขามสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดวยปฐมบทพลังแหงการเรียนรู  นวัตกรรมเชิง
สรางสรรค กอนจะเจาะลึกไปสูกลยุทธการตลาดยุคใหม ท่ีจะ
ทำใหนักธุรกิจชั้นนำคนหาพิกัดของลูกคาไดอยางชัดเจน 
เพื ่อกำหนดทิศทางในการวางแผนการตลาดไดตรงจุด  
รวดเร็วกอนใคร ดวย Marketing Simulation for AEC

 เปาหมายผูประกอบธุรกิจเขารวมโครงการ 200 ราย
จาก 3 พ้ืนท่ี (สวนกลาง จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี)
โดย 6 ชั่วโมงแรก เปนการใหความรูเบื้องตนดานการตลาด 
และอีก 66 ชั่วโมง เปนการอบรมเชิงลึก ดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ Dynamic Thinking ดาน Marketing Simulation 
for AEC  โดยพิจารณาคัดเลือกผูประกอบธุรกิจที่มีความ
พรอมและมีความตั้งใจพรอมที่จะเขารับการพัฒนาจำนวน 
65 ราย  ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจที่ผานการคัดเลือก จะตอง
เขารับการอบรมระหวางเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2556 
และหลังจากจบหลักสูตรการอบรม กรมจะจัดประกวด
สุดยอด “นักการตลาดเชิงสรางสรรคดีเดน” เพื่อเปน
ตนแบบแกผูประกอบธุรกิจในรุนตอๆ ไป
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ความโดดเด�นของหลักสูตร
 1) เนนพัฒนาผูประกอบธุรกิจ ใหมีองคความรูเก่ียว
กับการตลาดยุคใหมและการตลาดเชิงสรางสรรค เพ่ิมทักษะ
วิธีคิดสูการเปนนักการตลาดเชิงสรางสรรค มองเห็นโอกาส
ทางการตลาด (Market Opportunity) และรูทันแนวโนม
ของตลาด (Trend Setter)
 2) เนนกระบวนการเรียนรูแบบ Dynamic Thinking 
จากสถานการณจำลองทางการตลาด (Marketing Simulation 
for AEC) การแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกัน พรอมรับ
คำปรึกษาจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเตรียม
พรอมเขาสูโลกธุรกิจท่ีตองเผชิญการแขงขันท่ีทวีความรุนแรง
ในทุกขณะจากคูแขงทั้งในและนอกประเทศ 
 3) เนนเสริมสรางความสัมพันธ  เกิดพลังเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจนำไปสูความรวมมือในดานตาง ๆ เพื่อ
สรางความเขมแข็งทางธุรกิจรวมกัน

 ผลจากการดำเนินงานใหความรูเบื้องตนในหัวขอ 
“Marketing Today” และ “เกาะกระแส AEC ตามติดการ
ตลาดเชิงสรางสรรค” ทำใหผูประกอบธุรกิจไดรับความรู
เกี่ยวกับสถานการณดานการตลาดในยุคปจจุบัน ซึ่งเปน
พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเชิงลึก การพัฒนาทักษะ และ
ความรูในการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จ ฝกกระบวน
การเรียนรูจากผูเช่ียวชาญและจากประสบการณจริงในการ
วิเคราะห วางแผน การตัดสินใจแกไขปญหาภายใตการ
จำลองสถานการณ และการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
ระหวางผู ประกอบธุรกิจ  ตลอดจนไดรับความรู ในการ
เตรียมพรอมเขาสูเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให
ผูประกอบธุรกิจมีความเขมแข็ง สามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
โดยมีผูเขารวมโครงการ 300 ราย เกินเปาหมายที่ตั้งไว

ให�ความรู�พ�้นฐาน (6 ชั่วโมง)

• Marketing Today
• เกาะกระแส AEC ตามติดการตลาดเชิงสร�างสรรค�

• การพัฒนาและให�คำปร�กษาแผนการตลาดเชิงสร�างสรรค�
• การนำเสนอแผนการตลาดเชิงสร�างสรรค�

อบรมเชิงลึก (66 ชั่วโมง)

• Creative Marketing & Sustainable Marketing Concept
• STP Stategy & Creative Marketing Stategy
• Case Study & Panel Discussion
• Site Visit / Experience Visit
• Creative Marketing Simulation for AEC 

6
ชั่วโมง

30
ชั่วโมง

36
ชั่วโมง



“e-Commerce ไทย ผู�ซื้อมั่นใจ ผู�ขายมีคุณภาพ”

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce

  กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรงสรางความนาเช่ือถือธุรกิจ e-Commerce ไทย ท้ังฝงผูซ้ือและผูขาย ดวยการออก
เคร่ืองหมายรับรอง “DBD Registered” และ “DBD Verified” เพ่ือยืนยันความมีตัวตนของผูขาย และเพ่ือยกระดับ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหมีมาตรฐานระดับสากล ผูขายมีการดำเนินธุรกิจท่ีดี มีคุณภาพ นาเช่ือถือ
ผูซื้อมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหความสำคัญตอการ
สงเสริมธุรกิจ e-Commerce ไทย เน่ืองจากเปนธุรกิจดาวเดน
ท่ีสำคัญท่ีสุดในโลกยุคดิจิตัล และกำลังไดรับความนิยมจาก
คนทั่วทุกมุมโลก โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวการณ
และบริบทใหมของโลกในทศวรรษหนา สามารถสนองตอบ
ตอการดำรงชีวิตของประชาชนในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดน
ไดเปนอยางดี ทำใหธุรกิจ e-Commerce มีอัตราการเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็วในลักษณะกาวกระโดด

 ปญหาสำคัญของธุรกิจ e-Commerce ท่ีกลายเปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ คือ ความไมมั่นใจในการ
เลือกซื้อสินคาและบริการของผูซื ้อ เนื่องจากไมสามารถ
สัมผัสจับตองสินคาไดดวยตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ
บริการไมชัดเจน การถูกฉอโกง สินคาที่ไดรับไมถูกตองตาม
ท่ีไดส่ังซ้ือ และรูสึกไมปลอดภัยตอขอมูลสวนบุคคลเม่ือตอง
ชำระเงินผานบัตรเครดิต ตลอดจนทัศนคติเชิงจิตวิทยาใน
แงลบที่มีตอการซื้อสินคาและบริการบนอินเทอรเน็ต     
 

 จากปญหาท่ีเกิดข้ึน กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดสราง
เครื่องมือในการยืนยันความมีตัวตน และตรวจสอบสถานะ
ผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกผูบริโภค รวมทั้งปรับทัศนคติใหเปนเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจาก “ความเชื่อมั่น” จะมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา/บริการ และการชำระ
เงินบนอินเทอรเน็ต

 ท้ังน้ี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีตองการประกอบ
ธุรกิจ e-Commerce ตองทำการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็ก
ทรอนิกส ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดำเนินธุรกิจ เพ่ือยืนยัน
การมีตัวตนอยูจริง เมื่อผูประกอบธุรกิจไดจดทะเบียนฯ 
เรียบรอยแลว กรมฯ จะทำการตรวจสอบตัวตนของเว็บไซต 
และออกเครื ่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือ เครื่องหมาย DBD Registered ใหแก
ผูประกอบการเพ่ือนำไปแสดงบนหนาเว็บไซต ผูซ้ือสามารถ
คลิกที่เครื่องหมาย DBD Registered เพื่อตรวจสอบขอมูล
เบื้องตนของผูขาย  
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 และจะตองผานกระบวนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ 

 ดังนั้น เว็บไซตที่ไดรับเครื่องหมายรับรองความนา
เชื่อถือ “DBD Verified” จากกรมฯ ถือไดวาเปนเว็บไซตที่มี
คุณภาพเทียบเทาระดับสากล มีความนาเช่ือถือ และจะเปน
กลไกสำคัญที่เสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดแกธุรกิจ
 ทั ้งนี ้ ตั ้งแตป 2546 จนถึงเดือนมกราคม 2556 
มีผูจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และไดรับเคร่ืองหมาย 
DBD Registered แลวจำนวนทั้งสิ้น 9,286 ราย 10,830 
เว็บไซต แบงเปน นิติบุคคล จำนวน 2,639 ราย คิดเปน
รอยละ 28 และบุคคลธรรมดา จำนวน 6,647 ราย คิดเปน
รอยละ 72
 และผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่ไดรับเครื่อง
หมาย DBD Verified แลวจำนวนท้ังส้ิน 56 ราย 62 เว็บไซต
 ดังน้ันผูบริโภค หรือผูซ้ือสินคา/บริการทางออนไลน 
เม่ือเห็นเคร่ืองหมาย“DBD Verified” บนหนาเว็บไซต เช่ือม่ัน
ไดวาเปนเว็บไซตที่มีตัวตน และมีการประกอบธุรกิจตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce เพิ่มความ
มั่นใจในการเลือกซื้อสินคา/บริการมากยิ่งขึ้น
 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที ่ประกอบธุรกิจ 
e-Commerce โดยไมได จดทะเบียนพาณิชย ย อมมี
ความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ซ่ึงมีโทษปรับ
เปนรายวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง และหากไดนำ
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(DBD Registered) หรือ เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือ
ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Verified)
ไปใชในการประกอบธุรกิจ e-Commerce โดยไมไดรับอนุญาต
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.
วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอม
เอกสารและใชเอกสารปลอมซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

 นอกจากนี้ กรมฯ ไดมีการออกเครื่องหมายรับรอง
ความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
หรือ เคร่ืองหมาย DBD Verified แกนิติบุคคลผูประกอบธุรกิจ 
e-Commerce ไทย ที่ไดจดทะเบียนฯ อยางถูกตอง และมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่กรมฯ 
จัดทำขึ้นโดยอางอิงจากเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ 
ATA (Asia Pacific Trustmark Alliance) ซึ่งเปนองคกร
รับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ e-Commerce 
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค มีสมาชิกครอบคลุมท่ัวทุกทวีป 
รวม 27 ประเทศ ประกอบดวย
 1. การเปดเผยขอมูล (Disclosure of Information) 
ผูประกอบการตองเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน 
ตรงตามความเปนจริง และตองแสดงรายละเอียดของสินคา
หรือบริการอยางครบถวน ถูกตอง ระยะเวลาการสงสินคา 
วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการรับประกันสินคา 
 2. การปฏิบัติ (Practice) ผูประกอบการตองระบุ
วิธีปฏิบัติ/เง่ือนไขในการยกเลิก การคืนสินคา และการติดตอ
สื่อสารกับลูกคา รวมทั้งชองทางการใหบริการหลังการขาย 
และการจัดการปญหาเร่ืองขอรองเรียนเก่ียวกับสินคา/บริการ
 3. ความปลอดภัย (Security) ผูประกอบการตองมี
แนวทางในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บ เพ่ือ
ปองกันการถูกผูที่ไมเกี่ยวของนำขอมูลไปใช
 4. ความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) ผูประกอบ
การตองมีแนวทางในการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล และ
หากมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชงานตองไดรับอนุญาต
จากเจาของขอมูลกอน
 5. การระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution) 
ผูประกอบการตองมีกลไกในการระงับการโตแยงและแกไข
ขอพิพาทที่ชัดเจน เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ทันตอเวลา 
และตนทุนต่ำ เพื่อแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อ
ขายสินคา/บริการ

ประเมิน
ตนเอง

ประเมินโดย
ผู�เชี่ยวชาญ

ประเมินโดย
คณะกรรมการ



พัฒนาศักยภาพผู�บร�หารสู�ความสำเร็จ
อย�างมืออาชีพ

ตนสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  Department of Business Development  Ministry of Commerce
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 "ผูนำ" เปนปจจัยสำคัญที่มีสวนชวยผลักดันใหองคกรประสบความ
สำเร็จหรือความลมเหลว และสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนได  ผูนำตองมี
ความรู ความสามารถ มีประสบการณ และความชำนาญในการบริหารงาน
อันจะทำใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว

 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีภารกิจหลักสำคัญ 3 ดาน ประกอบดวย 
การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ บริการขอมูลธุรกิจ และสงเสริมพัฒนาผูประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งสรางธรรมาภิบาลธุรกิจโดยขับเคลื่อนภารกิจภายใตกลยุทธ 4 กาว
 

นายจเร  จ�ฑารัตนกุล 
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย� 

และ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า



 การพัฒนาศักยภาพใหกับผูบริหารจึงเปนส่ิงสำคัญย่ิง
ตอความสำเร็จขององคกร กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงได
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสูความสำเร็จอยางมืออาชีพขึ้น โดยมีจุดประสงค
เพ่ือใหผูบริหารแตละทานคนพบคุณลักษณะเดนและความ
ถนัดของตนเอง เรียนรูและเขาใจความแตกตางของตนเอง
และผูบริหารทานอื่น เพื่อประโยชนในการทำงานรวมกัน
มีความเขาใจและสรางสรรคคุณคาในตนเอง คุณคาของ
ทีมงานและองคกร ตลอดจนเรียนรูเทคนิคการบริหารอารมณ
และบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งใน
การสัมมนาครั้งนี้ยังไดรับเกียรติจากทานจเร จุฑารัตนกุล
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชยและอดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา รวมถายทอดประสบการณเทคนิคการบริหารงาน
อยางมืออาชีพและใหขอคิดในการบริหารงานอยางมีความสุข 
ดวยหัวขอ “ครองตน ครองคน และครองงาน” เมื ่อวันที่ 
15 – 17 กุมภาพันธ 2556 ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
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 สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ( Thai Tapioca 
Development Institute : TTDI) อยูในความดูแลของ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี กอตั้งขึ้นเมื่อป 2536 ที่ ต.หวยบง 
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา มีภารกิจในการวิจัย ทดลอง
และพัฒนาพันธุมันสำปะหลังพันธุใหม พัฒนาเคร่ืองจักร
และจัดระบบการปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และถายทอด
ความรูสูเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังใน
ประเทศไทย



พัฒนาทีมงาน SMART DBD ก�าวนำ AEC 

 “ การทำงาน ไม�จำเป�นต�องเป�นอัจฉร�ยะ ไม�จำเป�นต�องเหนือผู�อื่น 
ไม�จำเป�นต�องคิดเหมือนกัน แต�ขอให�ทำงานนั้นร�วมกันได� งานนั้นก็จะสำเร็จ ”

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรม เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและพัฒนาบุคลากรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
โดยมุงหวังใหเจาหนาที่กรมมีทักษะในการทำงานเปนทีม 
สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เปนการกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ี 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทีมงาน SMART DBD กาวนำ AEC” 
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหาร
ไดสื่อสารและถายทอดนโยบายการทำงานใหกับเจาหนาที่
ของกรมทุกระดับและทุกพื้นที่ใหไดทราบโดยตรงเพื่อเปน
การสรางขวัญและกำลังใจใหเกิดความรักและความผูกพัน
ตอองคกร รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนา
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรม ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใหสอดคลองกับปรัชญา SMART DBD ของกรมท่ีไดกำหนดไว 
ซึ่งจะเปนการขับเคลื่อนองคกรอยางมั่นคงและสอดรับกับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา
ทีมงานและบุคลากรของกรม โดยตระหนักดีวา “ทีมงานมืออาชีพ” เปนกุญแจ
สำคัญในการสรางความเจริญกาวหนาแกองคกรอยางยั่งยืน โดยกรม
ไดเนนสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับพัฒนาการปฏิบัติงานในลักษณะของ
การทำงานเปนทีม คือ ปฏิบัติงานดวยความเขาใจปญหาของงาน เหตุผล
การทำงาน และการมีความรับผิดชอบในงานท่ีปฏิบัติรวมกัน เน่ืองดวยใน
ป 2558 ประเทศไทยจะเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ทำใหการพัฒนาทีมงานและบุคลากรของกรมจำเปนตองดำเนินการอยาง
เรงดวน
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 ทั ้งนี ้ กรมไดกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาทีมงาน SMART DBD กาวนำ AEC” 
จำนวน 4 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2556  
 ณ โรงแรมเซ็นทราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

คร้ังท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2556  
 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอรท เขาใหญ 
 จังหวัดนครราชสีมา

คร้ังท่ี 3  ภาคใตและภาคกลางตอนลาง
 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2556  
 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

ครั้งที่ 4 สวนกลาง
 เดือนสิงหาคม 2556 
 ณ โรงแรมเดอะไซน จังหวัดชลบุรี
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นายบุญทรง  เตริยาภิรมย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานในพิธีเปดงาน 9 ทศวรรษกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมฯ   16 มกราคม 2556   
ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น  6  

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
แถลงขาวขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนกุมภาพันธ 2556 
ณ หอง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันจันทรที่ 11 มีนาคม 2556

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
แถลงขาวผลการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนตางดาวถือหุน
ไมเกิน 50% ในจังหวัดพื้นที่เปาหมายที่เปนแหลงทองเที่ยวสำคัญ
ของประเทศ ซึ่งมีขอสังเกตวาอาจมีคนไทยใหความชวยเหลือ 
สนับสนุน หรือถือหุนแทนคนตางดาวในลักษณะนอมินี ณ หอง KM 
ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2556

นางวัชรี  วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 29 (1/2556) 
ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556

ภาพกิจกรรม
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นายบุญนริศร สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว ครั้งที่ 2/2556 ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2556

นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานพิธีไหวสักการะศาลพระภูมิ และศาลเจาแมทุงนอย 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการคา ครบรอบ 90 ป 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

นายบรรยงค  ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
อุทธรณ ครั้งที่ 20 (1/2556) ณ หองมวงระยา ชั้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556

นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานเปดการสัมมนา e-Marketing สูตรสำเร็จตลาดออนไลน 
ภายใตหลักสูตร "DBD e-Marketing เทคนิคการตลาดออนไลน" 
ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556
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