
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ผลผลิตหลักที่ 1 ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผลผลิตรวม จ านวน 526,724,002.55 บาท และปริมาณ
ผลผลิตหลัก จ านวน 4,603,027 ราย ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร
งบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตนี้ ได้แก่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปอยู่ในผลผลิต
หลักที่ 2 และผลผลิตหลักที่ 3 และกิจกรรมย่อยตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหอการค้ า
และสมาคมการค้า ซึ่งเป็นของกองทะเบียนธุรกิจ ไปอยู่กับผลผลิตหลักที่ 4 ท าให้ต้นทุนรวมและปริมาณลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
เป็นจ านวนเงิน 223,887,172.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.83 และปริมาณผลผลิตหลักลดลง เป็นจ านวน 
2,742,664 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.34 โดยเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ  
 โดยผลผลิตหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของผลผลิต คือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ธุรกิจบริการ ให้เข้มแข็ง ยกระดับสมาคมการค้าไทยให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ผลผลิตหลัก ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ สามารถออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
 2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
 3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจของไทย จึงต้อง
ผลักดันให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ (Enhancing Competitiveness) 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ โดยเฉพาะระดับฐานราก โดยในปี 2560 กรมฯ ได้
ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น (Local Modern Trade) จัดกิจกรรมลด
ราคาสินค้าภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจโชวห่วยไทยสู่สังคม” โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยลดค่าครองชีพและเพ่ิม
เงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค พร้อมใช้โอกาสนี้หารือซัพพลายเออร์เพ่ือ
วางแนวทางการพัฒนาค้าส่ง-ปลีกชุมชนให้เข้มแข็งในระยะยาว 

 กิจกรรมหลักที่ 2 บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

 กรม มีนโยบายการพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็ม
รูปแบบ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับรูปแบบการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการที่ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยได้มีนวัตกรรมใน
การให้บริการ ดังนี้ 
 1. บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration) ซึ่งกรมได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถตอบสนองความต้องการของภาค 
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ธุรกิจได้อย่างฉับไว เพ่ือให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์อย่างครบวงจร ลดการใช้เอกสาร และ
ระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
 2. การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling) โดยพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และ IT อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับรูปแบบการให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ขยาย
บริการข้อมูลผ่าน DBD Application  
 3. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิด
เป้าหมายการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือให้ธุรกิจปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น จึงต้องเร่งสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้นิติบุคคล
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพ่ือเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับเป็น
ต้นแบบธุรกิจสีขาว (รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น) 

 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านของการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี กรมได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี IT มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการที่ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมี
เป้าหมายให้การบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การท างาน
สนองต่อประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผลผลิตรวมจ านวน 255,869,483.47 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตนี้ 
โดยเพ่ิมกิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และการเผยแพร่ความรู้ ของกองก ากับบัญชีธุรกิจ เข้ามา 
ท าให้ต้นทุนรวมและปริมาณผลผลิตหลักเพ่ิมข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
เป็นจ านวนเงิน 122,361,332.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.65 และปริมาณผลผลิตหลักเพิ่มขึ้น เป็นจ านวน 
204,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 373.90  
 โดยผลผลิตดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของผลผลิต คือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจ
บริการ พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยให้อยู่ภายใต้กรอบความตกลงด้านบริการอาเซียน 
(AFAS) พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจโดยน าระบบ e-Commerce มาใช้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป 
 ผลผลิตหลัก โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs  
 2. ขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce 
 3. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล 
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 กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลักท่ีก ากับดูแลธุรกิจ SMEs และเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศไทย โดยถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้แก่ 
SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart 
Enterprise เสริมสร้างแนวคิดและทักษะของผู้ประกอบธุรกิจที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

 กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce 

 กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายต้องการส่งเสริมการค้าจากรูปแบบออฟไลน์ให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์
มากขึ้น โดยใช้ระบบ e-Commerce ส าหรับเพ่ิมช่องทางในการท าการตลาด และขยายช่องทางในการจัดจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการให้ทั่วถึงทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยกรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการได้รับนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี จัดงาน “โครงการ Office 2 
Online @ จันทบุรี สู่ www.eastfruit.org” ณ อบจ.จันทบุรี โดยกรมฯได้จัดท าร้านค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ 
www.eastfruit.org และได้ส่งมอบเว็บไซต์ดังกล่าวให้จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าผลไม้ออนไลน์
ของจังหวัดจันทบุรี และภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งขยายในระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ความรู้
ความใจด้าน e-Commerce แก่ชาวสวนผลไม้  

 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ SMEs ไทย น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai Financial 
Reporting Standards for SMEs: TFRS for SMEs) มาใช้ในการจัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561 
เป็นต้นไปโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนให้ SMEs มีความเข้มแข็ง
เปรียบเสมือนมาตรฐานกลางที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน ให้แสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ SMEs เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ได้แก่ นักลงทุน ผู้ให้กู้ยืมเงินและ
เจ้าหนี้การค้า โดยจะช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ เนื่องจากสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ SMEs ของไทย ไม่
ประสบความส าเร็จ คือ จุดอ่อนด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน และระบบบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการละเลย
ในการจัดท าให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของกิจการ 
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบและการเข้าร่วมลงทุนของนักลงทุนทั่วไปอีกด้วย  

ผลผลิตหลักที่ 3 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผลผลิตรวม จ านวน 104,426,967.09 บาท และปริมาณ
ผลผลิตหลัก จ านวน 7,175 ราย เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักที่เกิดขึ้นใหม่ จึงท าให้ต้นทุนรวมและ
ปริมาณผลผลิตหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  
 โดยผลผลิตหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของผลผลิต คือการด าเนินงานตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการเผยแพร่เอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ไทยใหเ้ข้าถึงชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club, OTOP ผู้ประกอบการ
ชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น 
 
 
 
 

http://www.eastfruit.org/
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 ผลผลิตหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถออกเป็น 2 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน 
 2. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และเครือข่าย 

 กิจกรรมหลักที่ 1 ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน 

 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าโครงการ “การเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ของกระทรวงพาณิชย์ 
(MOC Business Solution Center) เพ่ือสร้างตัวช่วยส าคัญส าหรับผู้ประกอบการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือและเป็นพ่ีเลี้ยงให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อติดขัด เพ่ือให้สามารถท าธุรกิจได้ โดยจะ
เน้นการบูรณาการงานในกระทรวงและนอกกระทรวง โดยเป้าหมายส าคัญของศูนย์ MOC Business Solution 
Center คือ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในหลายๆ กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่มี
ช่องทาง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการท าการตลาด โดยทางกระทรวงฯ เน้นการให้ความรู้ด้าน
การตลาด รสนิยม เงื่อนไข และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท า Business Module Business Plan 
หากผู้ประกอบการรายใดขาดเทคโนโลยีหรือเงินทุน กระทรวงฯก็จะช่วยเป็นผู้เชื่อมโยงกับแหล่งเทคโนโลยีให้  

 โดยศนูย์ MOC Business Solution Center นี้จะให้บริการภายใต้ส่วนบริการ One Stop 
Service ชั้น 3 ของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีบริการดังนี้ 
 1. ศูนย์บริการด้านนวัตกรรม หรือให้ค าปรึกษาโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ หรือ ให้ค าปรึกษาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 3. New Economy Academy โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 4. National Trade Repository โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นคลังข้อมูล
เกี่ยวกับพิกัดศุลกากร เป็นต้น 

 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และเครือข่าย 

 หนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ก็คือการจัดตั้งร้าน OTOP ต้นแบบ 
ร้านค้าที่สามารถบริหารจัดการและช่วยเหลือธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและเปิดโอกาสทางการค้ามากขึ้น โดยที่ผ่านมาก กรมฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัด
สมุทรสงครามในการเปิดร้าน OTOP ต้นแบบ ที่ปั๊ม ปตท.ถนนบายพาสจังหวัดสมุทรสงคราม การเปิดร้าน 
OTOP ครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ช่วยน าความรู้
ความสามารถมาบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายและสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น 

ผลผลิตหลักที่ 4 พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผลผลิตรวม จ านวน 49,544,274.06 บาท และปริมาณผลผลิตหลัก 
จ านวน 596,062 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักที่เกิดขึ้นใหม่ จึงท าให้ต้นทุนรวมและปริมาณ
ผลผลิตหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  
 โดยผลผลิตหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของผลผลิต คือการด าเนินการยกระดับการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือรองรับรูปแบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการให้ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจตลอดจนการรับจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร 
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 ผลผลิตหลัก พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ สามารถออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบรหัสบัญชี 
 2. พัฒนาการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบรหัสบัญชี 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เน้นการพัฒนายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือรองรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการที่ทันกับ
ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การขยายบริการาข้อมูลผ่าน DBD Application การให้บริการรับงบการเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filling ให้ได้ 100% เพ่ือเป้าหมายในการให้บริการประชาชนที่ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดประโยชน์สูงสุด 

 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 กระทรวงพาณิชย์ ตอบสนองโยบายของรัฐบาลและให้ความส าคัญในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มาอย่างต่อเนื่องจนถึง ณ วันนี้ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วส าหรับ “การจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ เป็นการอ านวยความ
สะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจให้ง่ายขึ้น มีความรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 
ทุกเวลา 

 

 

 
 
 

 

 
 


