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ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาธุรกิจและสรางธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีตนทุนผลผลิตรวม จํานวน
314,897,695.01 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 1,344,273 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 234.25 บาท และ
ปง บประมาณ พ.ศ. 2554 มี ตน ทุนผลผลิ ตรวม จํ านวน 352,278,541.72 บาท ปริม าณผลผลิต จํา นวน
2,331,881 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 151.07 บาท
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เปนจํานวนเงิน 37,380,846.71 บาท คิดเปนรอยละ 10.61 เนื่องจากป2555 กรมฯ ไมไดรับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล (งบไทยเขม แข็ง 2555 จํานวน 26,500,000 บาท) เชนเดียวกับ ป 2554 ประกอบกับ การปรับลด
งบประมาณ เพราะเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในชวงปลายป 2554 ทําใหตนทุนรวมลดลงจากปกอน
สวนปริมาณผลผลิตในป 2555 เมื่อเปรียบกับปริมาณผลผลิตป 2554 ลดลงจํานวน 987,608 ราย หรือ
คิดเปนรอยละ 42.35 สืบเนื่องจากการปรับลดงบประมาณ กรมฯ จึงมีการปรับลดโครงการอบรมและจํานวน
สถานที่ถายทอดสัญญาณผานระบบดาวเทียม พรอมทั้งยกเลิก โครงการตรวจสอบความมีตัวตนของหุ นสวน
ผูจัดการและกรรมการบริษัทจํากัด และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายใหมีการตรวจสอบในเชิงลึกขึ้น อีกทั้งปจจั ย
ภายนอกอื่นที่ไมสามารถควบคุมได เชน จํานวนประชาชนแจงเปนผูทําบัญชี หรือจํานวนเรื่องที่สภาวิชาชีพ /
ผูประกอบวิชาชีพ หรือหนวยงานอื่นเสนอประเด็นใหคณะกรรมการฯ พิจารณา เปนตน สงผลใหปริมาณผลผลิต
รวมลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 55.06
โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ สรางธรรมาภิบาลและพัฒนา
ธุรกิจไทยใหเขมแข็งแขงขันได ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีงานโครงการสําคัญ ดังนี้
1. สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ
- พัฒ นาสํานัก งานบัญ ชีสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับ ตนกลาสํานักงานบัญชีและระดับ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยการเตรียมความพรอมและสรางความรูความเขาใจที่จําเปนใหแกสํานักงาน
บัญชีอยางตอเนื่อง ภายใตการอบรมหลักสูตร “ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ “
- อบรมและแนะนํานิติบุคคลใหมีธรรมาภิบ าลธุรกิจ โดยมุง เนนใหธุร กิจสรางธรรมาภิบาล
เพื่อสรางมาตรฐานใหธุรกิจไทยมีความนาเชื่อถือ และปองกันใหผูประกอบธุรกิจตระหนักและใหความสําคัญใน
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
- สรางแรงจูงใจใหธุรกิจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยจัดใหมีการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ซึ่งกําหนดเกณฑการประเมินธุรกิจไว 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
2. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
2.1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ
- ขยายการดําเนินงานของ DBD Academy จากเดิม 5 สาขาใหครอบคลุมการพัฒนา
ธุรกิจในสาขาตางๆเพิ่มเติมอีก 4 สาขา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรในแตละดานและสาขาธุรกิจ ไดแก หลักสูตรการ
สรางและพัฒนาตราสินคา หลักสูตรการบริหารเงินและความเสี่ยงธุรกิจ เปนตน
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- ขยายการจัดตั้ง Biz Club อีก 5 แหง ใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอด
ประสบการณของผูประกอบธุรกิจ เสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจและกอใหเกิดการจับคูพันธมิตรธุรกิจ
- ถ า ยทอดความรู ท างธุ ร กิ จ ผ า นระบบทางไกลผ า นดาวเที ย ม e-learning และ
VDO conference
- พัฒนาผูป ระกอบธุร กิจ สูการเปนตัวแทนทางการคา โดยพัฒนาและสรางพันธมิตร
รองรับ AEC
2.2 พัฒนาสถาบันการคา
- พัฒนาทักษะผูบริหารสมาคมการคาดานการบริหารจัดการและจัดทํายุทธศาสตรธุรกิจ
ของสมาคมการคา
- จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ธุ ร กิ จ ของสมาคมการค า และดํ า เนิ น แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร
2.3 พัฒนาธุรกิจ e-Commerce
- การเสริมองคความรูแกผูที่สนใจนําระบบ e-Commerce ไปใชในการประกอบธุรกิจ
ดวยการจัดอบรม/Workshop
- พัฒ นาตอยอดผูประกอบธุร กิจ e-Commerce ใหมีศัก ยภาพมากขึ้น โดยเนนดาน
เทคนิคการตลาดออนไลน (e-Marketing) เพื่อยกระดับและพัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
2.4 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส
- สงเสริมใหแฟรนไชสที่มีศักยภาพเขาสูตลาดสากล โดยจัดใหผูประกอบการไดนําเสนอ
และสรางเครือขายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ (Franchise Go Inter)
2.5 พัฒนาธุรกิจเปาหมาย ไดแก ธุรกิจสปา ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจบริการผูสูงอายุ
- ยกระดั บ มาตรฐานคุณ ภาพธุ ร กิ จ ทั้ง 3 สาขา ซึ่ง อยู ในความสนใจของนั ก ลงทุ น
ตางประเทศและเปนธุรกิจที่อยูในขายการเปดเสรีทางการคาบริการภายใตกรอบ AFAS โดยใชเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจของแตละสาขาเปนเครื่องมือแนะนําและวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจในมิติตางๆ
2.6 พัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกส
- พัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เนนที่กลุมธุรกิจใหบริการขนสงสินคาทางถนน
และพัฒนาสูม าตรฐานสากล ISO 9001 โดยผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนําการวางระบบตามแนวทาง
มาตรฐาน ISO
2.7 พัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก
- ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจคาสงคาปลีก โดยการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการคลังสินคา และการพัฒ นาสูเ กณฑม าตรฐานคุณภาพธุรกิจ ชวยใหธุร กิจ บริหารกิจ การและจัดการ
คลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนคลังสินคาลงได
- สงเสริมการลดตนทุนรานคาปลีกเพื่อชวยผูประสบอุทกภัย มีจํานวนรานคาสงเขารวม
16 ราย รานคาปลีก 2,364 ราย โดยสามารถกระจายสินคาได 40 จังหวัด มูลคารวม 42,850,000 บาท
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ผลผลิ ต ที่ 2 การจดทะเบี ย นและบริ ก ารข อ มู ล ธุ ร กิ จ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มี ต น ทุ น รวมจํ า นวน
350,501,548.34 บาท ปริม าณผลผลิต จํานวน 3,753,774 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 93.37 บาท และ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 มี ต นทุ น ผลผลิ ต รวมจํ า นวน 362,385,740.69 บาท ปริม าณผลผลิ ต จํ า นวน
3,927,033 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 92.28 บาท
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เปนจํานวนเงิน 11,884,192.35 บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.28 เนื่องจากรัฐบาลปรับลดงบประมาณ เพราะเกิด
อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในชวงตนปงบประมาณ 2555 ประกอบกับในป 2554 กรมฯ ไดปรับภาพลักษณ
ศูนยบริการธุรกิจ (Business Development Center) ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสงู สุดในการพัฒนาการใหบริการเพื่อมุงสู e-Business Department
ทําใหตนทุนรวมลดลงจากปกอน
สวนปริมาณผลผลิตในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตป 2554 ปรากฏวาลดลงเปน
จํานวน 173,259 ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.41 เนื่องจากในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554 เกิดภาวะ
อุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปจจัยภายนอกอื่นที่ไมสามารถควบคุมได สงผลให
ประชาชนมาติดตอและรับบริการนอยลง จึง ทําใหตนทุนตอหนวยของปง บประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.18
โดยผลผลิต ดัง กล าวมี วัต ถุป ระสงค ในการดํา เนิน งานของผลผลิต คือ มือ อาชีพ ดานบริ ก าร
“ยกระดับใหประเทศไทยเปนประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ ในระดับ Top Ten ของโลก” ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 มีงานโครงการสําคัญ ดังนี้
1. ยกระดับการใหบริการการเริ่มธุรกิจ “Starting a Business” Service Improvement
1.1 ขยายผลการใหบริการ ณ จุดเดียว (Single Point)
เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบธุรกิจภายในประเทศและ
สรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนตางประเทศที่จะเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และเปนการสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลที่ตองการใหห นวยงานภาครัฐปรับ ปรุง การใหบ ริก าร กรมฯ จึง รวมมือกับ กรมสรรพากร
สํานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการเริ่มตน
ธุรกิจ (e-Starting Business) โดยลดขั้นตอนการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจจาก 4 หนวยงาน
เหลือเพียง 1 หนวยงาน และเพื่อใหฐานขอมูลของผูประกอบธุรกิจเปนฐานขอมูลเดียวกัน ในป 2555 จึงได
ขยายผลการใหบริการ ณ จุดเดียว โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบอํานาจใหเจาหนาที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาสามารถรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กรณีมีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป พรอมกับการจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต 1 มีนาคม 2555
1.2 ขยายผลการเชื่อมโยงขอมูลธุรกิจระหวางหนวยงานราชการ
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลการประกอบธุรกิจระหวางหนวยงานและลดการใชเอกสาร
ซ้ําซอนแกผูประกอบธุร กิจ จึง ดําเนินการขยายผลการเชื่อมโยงขอมูลทางระบบอิเ ล็ก ทรอนิกสระหวางกัน
(e-Business Data Connection) ไปยังหนวยงานพันธมิตรใหม 7 หนวยงาน ไดแก กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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1.3 ขยายพื้นที่ใหบริการจดทะเบียนธุรกิจในสวนภูมิภาค
เพื่ อเป นการอํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ป ระกอบธุร กิ จ และประชาชนในเขตพื้ น ที่
เศรษฐกิจที่มีร ะยะหางจากตัวอําเภอเมืองซึ่ง เปนที่ตั้ง ของสํานัก งานพัฒ นาธุร กิจ การคาจัง หวัด จึง จัดตั้ง
สํา นัก งานพัฒ นาธุร กิจการคาจังหวัดสาขาเพิ่มเติม 4 แหง ไดแก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยเปดใหบริการ
ตั้งแต 1 เมษายน 2554
1.4 การใหบริการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทขามเขต
การจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท กฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญ
ตั้งอยู ณ จังหวัดใดตองยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนั้น กรมฯ ไดเล็งเห็นวาเพื่อเปน
การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส จึงไดลดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่
3 จังหวัด อันเปนการสงเสริมและกระตุนการลงทุนใหเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแลว
ในป 2555 ไดดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบธุรกิจและประชาชนในการ
ขอรับบริการจดทะเบียนธุร กิจ ใหสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนนอกเขต 3 จังหวัดดังกลาวเพิ่ม เติม ไดที่
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา และสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา สนามบินน้าํ
จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เปนตนมา ซึ่งทําใหผูประกอบการไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คาใชจาย รวมทั้งสงผลตอการสนับสนุนใหเกิดการคา การลงทุน สรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมากยิ่งขึ้น
1.5 การพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนพาณิชย
จากการถายโอนภารกิจ งานทะเบียนพาณิชยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)
ตามแผนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่นและแผนปฏิบัติก ารกําหนดขั้น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เพื่อให อปท. สามารถดําเนินกิจการ
สาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม จึงทําใหกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ มีหนาที่จดทะเบียนพาณิชยและตองรายงาน
สถิติขอมูลใหกรมฯ ในฐานะสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยนั้น ยังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยบริหาร
จัดการขอมูลทะเบียนพาณิชยแตอยางใด ประกอบกับการรายงานสถิติขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยของ อปท.
ยังขาดความตอเนื่อง กรมฯ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนพาณิชย เพื่อให
อปท.ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชยในการบันทึก จัดเก็บ สงขอมูล สืบคนขอมูล และรายงานสถิติขอมูลไดสะดวก
เปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น สงผลใหกรมฯ ซึ่งเปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจ ไดรับขอมูลทะเบียนพาณิชยที่ถูกตองอีก
ดวย นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาการออกใบทะเบียนพาณิชยพรอมทั้งพิมพบารโคด เพื่อตรวจสอบและปองกันการ
ปลอมแปลงใบทะเบียนพาณิชย รวมทั้งจัดทําชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารที่เ กี่ยวของกับการจดทะเบียน
พาณิชยใหกับ อปท. เปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองคความรูเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ซึ่งจะ
ทําให อปท. ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน
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2. นวัตกรรมบริการภาครัฐ Public Service Innovation
พัฒนาการใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)
ดวยแนวความคิดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ รวมถึงการเปน e-Government
ของรัฐบาล กรมฯ จึงไดมีการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใหบริการ คือ “อินเทอรเน็ต”และนําระบบ “Delivery”
ที่ภาคเอกชนดําเนินการอยูมากําหนดรูปแบบและวิธีการ เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการโดยคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของผูใชบริการเปนหลัก กอใหเกิดการ ใหบริการ
ขอมูลธุรกิจทางระบบอินเทอรเน็ต (e-Service) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 เพื่อใหบริการหนังสือรับรอง
รับรองสําเนาเอกสารและตรวจคนเอกสารทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ หางหุนสวน
จดทะเบียน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ผาน 3 ชองทางการรับบริการ คือ
1. รับเอกสารดวยตนเอง (Walk in) ภายใน 20 นาที
2. จัดสงใหทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายใน 24 ชั่วโมง
3. จัดสงใหโดยพนักงานสงเอกสารกรม (Delivery) ภายใน 3 ชั่วโมง
โดยสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบริการได 3 ชองทาง ไดแก Internet Banking , ATM
และ Bank Counter
ผานทางธนาคารพันธมิตรที่รวมใหบริการ 7 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต
ในป 2555 กรมฯ ไดพัฒนารูปแบบการใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เรียกวา e-Certificate ซึ่ง เปนการสรางมิติใหมของการบริก ารภาครัฐที่สําคัญ ในการสรางนวัตกรรมการ
ใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการบริการออกหนังสือราชการ โดยเปนหนวยงานแรกของประเทศไทย
ที่ไดรับการรับ รองระบบการพิมพออกหนัง สือรับ รองนิติบุคคลทางอิเ ล็กทรอนิก สวามีความสอดคลองกับ
หลักเกณฑในการประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง “การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. 2555”
และสามารถใชแทนตนฉบับได จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และไดนํา
เทคโนโลยี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic Signature” มาใชในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส โดยรวมกับธนาคารพันธมิตร 6 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารธนชาต เพื่อใหบริก ารออกหนัง สือรับ รองนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกสผานธนาคารไดครอบคลุมทั่วประเทศ ผาน 2 ชองทางการรับบริการ ดังนี้
1. ขอรับบริการผานเว็บไซตของกรมฯ www.dbd.go.th
- กรอกแบบคําขอรับบริการผานเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
- ชําระเงินคาบริการ ไดแก คาธรรมเนียมการขอหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท และ
คาบริการพิมพหนังสือรับรองของธนาคาร ฉบับละ 150 บาท ณ สาขาธนาคาร
- รับหนังสือรับรองพรอมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ
2. ขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร (Walk-In)
- กรอกแบบคําขอรับบริการ ณ สาขาธนาคาร
- เจาหนาที่ธนาคารทําคําขอรับบริการผานเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
- พิมพใบนําชําระเงินเพื่อใหผูขอรับบริการชําระเงิน
- รับหนังสือรับรองพรอมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ
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โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ไดเ ปดใหบ ริการรวมกับ 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย
1,067 สาขา ธนาคารกรุงเทพ 235 สาขา ธนาคารออมสิน 887 สาขา และกรมพัฒนาธุรกิจการคาอีก 1 สาขา
โดยที่เหลืออีก 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารธนชาต อยูระหวางการ
พัฒนาระบบการใหบริการและจะเปดใหบริการไดในป 2556
******************************

