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ตลอดปี ท่ีผ ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  

ถื อ เป ็ นกล ไกส� าคัญยิ่ ง ของกระทรวงพาณิ ชย ์  

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ 

ให้เข้มแข็ง พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในระดับ

ฐานราก ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการอ�านวยความสะดวก 

การประกอบธรุกจิตัง้แต่เริม่ต้น ด้วยบรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ทีท่นัสมัย และการสร้างความเข้มแขง็ผูป้ระกอบการไทย

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให ้ม ี

การบริหารจัดการที่ดี ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วย 

หลักธรรมาภิบาล เกิดการรวมกลุ่มเชื่อมโยงทางการค้า

เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลกด้วยความมั่นใจ

ในก้าวต่อไป ดฉินัเชือ่มัน่ว่า กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

จะเป็นก�าลังส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน 

และน� าพา เศรษฐกิ จของประ เทศ สู ่ การ เติบ โต 

อย่างเป็นระบบ โดยยึดม่ันต่อประโยชน์ของประเทศ 

และประชาชนไทยเป็นส�าคญั เพือ่ก้าวผ่านไปสูเ่ศรษฐกจิ

ของประเทศที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าสู่ปีที่ 93  

ในวันที่ 16 มกราคม 2559 นี้ ดิฉันขออ�านวยพร  

ให ้ท ่านอธิบดี ผู ้บริหาร และเจ ้าหน ้าที่ทุกท ่าน 

ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ประสบความสขุ มกี�าลงักาย 

และก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ส�าคัญ

เพื่อประเทศชาติให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 

Message from the Minister of Commerce

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(นางอภิรดี  ตันตราภรณ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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In the past, the Department of Business 

Development (DBD) has always played a vital role in 

helping the Ministry of Commerce lay the business 

foundation for the Thai business sector to enable 

them to contribute positively towards Thailand’s 

economic growth and development. The DBD has 

established an electronic, or online business 

registration and information database system to 

facilitate access to business registration and to obtain  

financial information of companies operating in 

Thailand. Further, the DBD also support local small 

and medium size enterprises (SMEs) and help them 

to improve various aspects of management in order to  

become more competitive, while adhering to business 

ethics and corporate governance in a transparent 

manner. The DBD also helped local SMEs to establish 

business network and connections as preparations 

to compete well in the international arena. 

In looking forward, I am confident that the DBD 

will continue to serve as an important force to help 

driving the Thai economy both domestically and 

abroad with Thailand’s best interest as priority in a 

sustainable manner for the long-term. 

As the DBD approaches its 93rd Anniversary  

on January 16, 2016, may the Buddhist Virtue bring 

the Director-General, the executives and all DBD’s 

officials happiness and good health so they can 

continue to be a valuable force in helping DBD fulfill 

its mission for the country. 

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(Mrs. Apiradi  Tantraporn)
Minister of Commerce
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ความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของระบบเศรษฐกจิโลก 

ซึ่ ง เป ็นผลจากการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจต ่างๆ  

ความต้องการสินค้าและบริการที่ดีขึ้นและแตกต่าง 

จากเดิมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง 

กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้  

การให้ความส�าคัญกับกระแสมุ่งสู่ภูมิภาค และกระแส 

มุ่งสู่ท้องถิ่น เข้ามาแทนที่กระแสโลกาภิวัตน์ การสร้าง

รากฐานทางเศรษฐกจิ พฒันาระบบเศรษฐกจิในประเทศ

ให้มีความเข้มแข็ง เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ  

เพื่อเป ็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให ้ข ้ามผ ่าน 

กับดักทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการค้าต่างๆ ที่มี 

ความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

ได้อย่างยั่งยืน 

การด�าเนนิงานต่างๆ ภายใต้ภารกจิของกระทรวง

พาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจการค้าของไทย จ�าต้องปรับ

บทบาทและนโยบายในการส่งเสรมิและก�ากบัดแูลธรุกจิ

แบบเชิงรุก สร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ  

ด้วยการสร้างสงัคมผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะธรุกจิ SMEs  

ให้น�านวตักรรมมาใช ้เพื่อเพิ่มคุณค่าและความแตกต่าง

ของสินค้าและบริการ ยกระดับช่องทางการตลาดของ

ธุรกิจด้วย e-Commerce เช่ือมโยงผู้ประกอบธุรกิจ 

สู ่ภูมิภาคและตลาดโลก พร้อมกับสร้างจริยธรรม 

ทางธรุกจิให้เกดิขึน้ควบคูก่นัไป นอกจากนี ้ยงัมบีทบาทหนึง่ 

ที่ถือเป็นความท้าทาย คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ในการท�าธุรกิจ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเริ่มต้นธุรกิจ 

ด ้ ว ยก า รผ ลั กดั น ร ะบบจดทะ เบี ยนนิ ติ บุ ค คล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration ให้สัมฤทธ์ิผล เพื่อ 

มุ ่งสู ่การเป็นองค์กรให้บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ธรุกจิ และท�าให้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่น่าลงทุน 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

จะร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับหน่วยงานพันธมิตร  

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา สถาบนัการเงนิ  

ซึ่งผมมีความเช่ือม่ันว่า ภายใต้การผนึกก�าลังร่วมกันนี้ 

จะสามารถน�าภาคเศรษฐกจิของประเทศให้มคีวามเข้มแขง็ 

อย่างมั่นคง และมีความทัดเทียมภาคเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศได้โดยเร็ว 

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ  

93 ปี ผมขอขอบคุณท่านอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน ที่ได้ร่วม 

ขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิของประเทศอย่างเตม็ก�าลงั 

ความสามารถเสมอมา และขอส่งก�าลังใจมายังทุกท่าน

ให้มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์อันสูงสุด 

ของประเทศชาติต่อไป ์ 

Message from the Deputy Minister of Commerce

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

  (นายสุวิทย์  เมษินทรีย์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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The rapid changes of the global economy 
following the formation of several economic 
communities have also changed consumers’ demand 
for goods and services in terms of better quality 
and value. Thailand cannot afford to ignore such 
changes and the necessary adjustments in order to 
operate more competitively in a changing operating 
environment on a sustainable basis for the long-term. 

As a unit of the Ministry of Commerce, the 
Department of Business Development (DBD) must 
also develop new roles, policies and systems to 
help the Thai business sector compete successfully 
within and across the country. The DBD has advised 
small to medium size business entrepreneurs (SMEs) 
the need to employ modern technology and tools 
to differentiate and add value to their products and 
services, as well as adopt new distribution channel 
via e-Commerce to connect with other business 
operators and potential customers both locally, 
regionally and overseas. The DBD also promoted 
the need for Thai businesses to adhere to business 
ethics and corporate governance principles. The 
DBD strives to create a conductive business 
environment and foundation to support the growth 
and success of Thai businesses, ranging from the 

establishment of the online business registration 
system and various improvements of related laws 
and regulations to provide a more conducive 
business environment for both local and foreign 
business operators and investors. 

The DBD will continue to work with other state 
agencies, private organizations, educational and 
financial institutions in helping to drive the Thai 
economy and business sector on par with other 
foreign nations in a sustainable manner for the  
long-term. 

With the DBD’s 93rd Anniversary approaching, 
I would like to express my appreciation for the 
Director-General, the executives and all DBD’s 
officials for their devotion and energetic contribution 
towards laying the foundation and path for 
Thailand’s economic growth and prosperity in the 
future. 

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  (Mr. Suvit  Maesincee)
Deputy Minister of Commerce 
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การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการค้าของประเทศภายใต้

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือน�ามาซ่ึงประโยชน์

สูงสุดสู่ประเทศและประชาชนคนไทยน้ัน กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าถือเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญยิ่ง ในการวาง

รากฐานเศรษฐกิ จภายในประ เทศให ้ เข ้ มแข็ ง  

ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบธุรกิจ  

ให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดสากล ทัง้การบรหิารจดัการ

ธุรกิจที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายธุรกิจ 

ให ้เกิดการเชื่อมโยงตลาดในประเทศสู ่ตลาดโลก  

การผลักดันให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล เพิ่มความเชื่อมั่น 

ธุรกิจไทย เพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน 

ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ  

การสนับสนุนคลังข้อมูลธุรกิจที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ

แก่ภาคธุรกิจที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ภายใต ้

โลกธุรกิจปัจจุบันที่แข่งขันกันด้วยเวลา 

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าชื่นชมที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ได้มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา 

การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่

ยอมรบัในฐานะกรมบรกิารแถวหน้าทีม่ผีลงานประจกัษ์

จากรางวัลที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลบริการ

ภาครฐัแห่งชาต ิในผลงานการให้บรกิารจดทะเบยีนธรุกจิ 

ณ จุดเดียว ระหว่างกรมสรรพากร ส�านักงานประกัน

สังคม และกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน 

(e-Starting Business) ทีเ่ป็นต้นแบบการให้บรกิาร MOC 

Single Point โดยบูรณาการการท�างานภายใต้หลังคา

เดียวกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์  

การพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต  

ลดระยะเวลาจาก 2 วัน เหลือเพียง 20 นาที และ 

ในปี 2558 ในผลงาน DBD e-Service Application  

ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน

จากที่กล่าวมานี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเป็น 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นก�าลังส�าคัญของ

กระทรวงพาณิชย์ ที่จะร่วมสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจภายในประเทศให ้ เกิดขึ้นในระยะยาว  

เพือ่เปลีย่นผ่านเศรษฐกจิไทยไปสูค่วามมัง่คัง่ ท่ามกลาง

กระแสความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคง 

และยั่งยืน 

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 

วันสถาปนา 93 ปีนี้ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายัง

ท่านอธิบดี ผู ้บริหาร ข ้าราชการ และเจ้าหน้าที ่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่านทั้งในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจ

ผนึกก�าลังในการผลักดันการท�างานของกระทรวง

พาณิชย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศชาติมาโดยตลอด

Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์

  (นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
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The Ministry of Commerce, the Department of 
Business Development (DBD) plays an important role 
in contributing to the driving force of Thailand’s 
economic and trade activities. The DBD helps lay 
the foundation necessary to support and strengthen 
the competitiveness of Thai business operators to 
enable them to be successful in the international 
arena. These include the raising of quality standards 
of goods and services, business ethics, good 
corporate governance and establishment of business 
clusters or networks to enable Thai businesses to 
expand overseas. The DBD’s mission is to provide  
a conducive operating business environment which 
would help Thai businesses grow on a sustainable 
basis and contribute towards Thailand’s economic 
growth, development and prosperity. The DBD 
provides timely and convenient business information 
services to business operators business information 
which they need to make good business decisions 
amid the ever-changing local and international 
economic and business environment. 

In addition, the DBD also utilizes advance 
technology to improve services’ efficiency for the 
public, for which the DBD has received several 
awards in recognition of the DBD’s service 
excellence, such as Thailand Public Service Award 
for providing a “one-stop” Business Registration 
Service (e-Starting Business), integrating the functions 
relating to the Revenue Department, the Social 
Security Office and the Department of Labour 
Protection and Welfare. This is the model for 
providing the Ministry of Commerce (MOC)’s Single 

Point (or under one roof) Service system. The other 
services includes, reservation of juristic person’s 
name via the e-reservation system, which reduce 
the processing time from 2 days to only 20 minutes. 
In 2015, the DBD also achieved the award for 
included the DBD e-Service Application that to allow 
the public to access to information on juristic persons 
via smartphones. 

All incidents above, the DBD is a vital force of 
the Ministry of Commerce in contributing towards 
Thailand’s economic growth, development and 
prosperity on a sustainable basis for the long-term 
among the volatile global economic factors. 

On the 93rd Anniversary of the Department of 
Business Development, I would like to extend  
my best wishes and appreciation to the Director-
General, the executives, civil servants and the DBD 
officials nationwide for their continuing commitment 
and cooperation in helping the Ministry of Commerce 
attain the objectives for the best interest of the 
country. 

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  (Miss Chutima  Bunyapraphasara)
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce 
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ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด� า เ นินงานภายใต ้ภารกิจส� าคัญในการเพิ่ ม ขีด 

ความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไทย 

ในด้านต่างๆ เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแรง และพร้อมก้าวสู่เวที 

ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพ 

การด�าเนินธุรกิจภายใต ้กลยุทธ ์  “บันได 3 ขั้น”  

โดยให้ความรู้การประกอบธุรกิจ สร้างระบบการบริหาร

จัดการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเทียบเคียง

กบัมาตรฐานสากล และเหมาะสมกบัแต่ละธรุกจิ พร้อมทัง้ 

เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด  

และส่งเสรมิระบบ e-Commerce ให้เป็นช่องทางการค้า 

ทีส่อดคล้องกบัค่านยิมของผูบ้รโิภคในยคุเศรษฐกจิดจิิทลั 

ที่ต้องการการเข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภค โดยผลกัดนัให้ธรุกจิ

เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง 

ในอีกทางหนึ่ง ส�าหรับการสร้างบรรยากาศที่ด ี

ทางธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้ยกระดบัการเริม่ต้น 

ธุรกิจด้วยนวัตกรรมการบริการ ตั้งแต่การพัฒนาระบบ

จ ด ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์  

อย่างครบวงจร e-Registration และบริการระบบ 

รับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ก้าวสู่การเป็น

องค์กรไร้กระดาษ (Paperless) ควบคู่กับการสร้างธุรกิจ 

ให้ม่ันคง แขง็แรง โดยการสร้างต้นแบบธุรกจิทีด่�าเนนิธุรกจิ 

ตามหลกัธรรมาภบิาล รวมทัง้พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ให้มจีรยิธรรมและมาตรฐาน และก�ากบัดแูลส�านกังานบญัชี 

เป็นกลไกส�าคัญของการสร้างธุรกิจสีขาว 

การด�าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ที่กล่าวมานี้ อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่ให้การปฏบิตัริาชการ 

ตรงตามความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์

สู งสุด  โดยได ้ เป ิด เวที รับฟ ั งความคิด เห็นและ 

ความต้องการต่างๆ ของภาคเอกชนและภาครฐั เพือ่น�ามา 

พัฒนาการให้บริการ และปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อ 

ต่อการท�าธุรกิจ ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาได้ปรับ

บทบาทเป็น “Facil itator” และให้ “ภาคเอกชน”  

เป็นผู้ร่วมขับเคล่ือนการด�าเนินงาน เป็นผลให้ได้รับ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ 

มส่ีวนร่วม ประเภทรางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบ

มีส่วนร่วม ระดับดี ประจ�าปี พ.ศ. 2558 จากโครงการ 

“ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club” จังหวัดเพชรบุรี 

ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงม ี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างเต็ม 

ความสามารถ และนับเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย 

ที่ได้รับมอบภารกิจส�าคัญในการขับเคล่ือนกฎหมาย 

หลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง

แหล่งทุนให้กับ SMEs ไทย และใช้ประโยชน์จาก

กฎหมายฉบับนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง 

การพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  

ให้เข้มแขง็ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัของเศรษฐกจิชมุชน 

และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อบูรณาการ

Message of Director-General of the Department of Business Development

สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

In 2015, the Department of Business 

Development (DBD) played a vital role in 

enhancing the competitiveness of Thai business 

operators in various aspects to prepare the 

economic foundation to take Thailand to the 

international arena via the ‘3-steps’ strategies. 

These comprised of providing knowledge of 

doing business, building Thai business operators 

on the need to adopt the international 

management quality standards suitable for the 

business, and also establishing business networks 

to create market opportunity. Moreover, the DBD 

promoted e-Commerce as a market channel to 

expand successfully abroad as we move 

towards the ‘digital economy’ where consumers 

demand convenience and rapid services. 

On the other side of building good business 

environment, the DBD has upgraded the process 

of starting a business with innovation by 

providing e-Registration system and delivering 

e-Filing system in order to move towards 

“Paperless” organization. In addition, the DBD 

supports businesses to be firm by building CG 

best practices and raises the professionalism 

standards of Thai accountants and also 

supervises accounting firms to promote business 

ethics and corporate governance. 

All mentioned above, the DBD has performed 

on the basis of participatory governance for the 

most benefit of public and the country. DBD’s 

role is more of a ‘facilitator’ to assist the private 

sector and related state agencies to work 

together. The DBD received Thailand Excellent 

Participatory Governance Awards in the 

category of Part ic ipatory Governance 

Development (Good Level) granted by the Office 

of the Public Sector Development Commission 

(OPDC) in 2015 for initiating the ‘Biz Club’ project 

in Phetchaburi. 

In 2016, the DBD will continue putting the 

best effort to fulfill the goal of organization. Also 

this year, the DBD has been assigned to drive 

the utilization from Secured Transactions Act 

which would help local SMEs access to sources 

of funds. Moreover, the DBD will continue to 

support and strengthen the Social Enterprise 

which serves as economic foundation at the 

community’s level, including utilization of various 

advance technology system to provide more 

efficient services in cooperation with other 

agencies. The DBD will also urge business 

operators to submit their financial statement via 

the DBD’s e-Filing system which will be the 

nation’s center for business entities’ financial 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

งานให้บริการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งผลักดัน

ให ้ นิติ บุคคลยื่นงบการเงินผ ่านระบบ e-F i l i ng  

เตรยีมพร้อมสูก่ารเป็นศนูย์กลางงบการเงนิของประเทศ 

เพื่อให้เป็นประเทศที่ง ่ายต่อการท�าธุรกิจ ภายใต้ 

วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมน�าบริการ สร้างธรรมาภิบาล  

ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล”

กรมพฒันาธรุกจิการค้ามคีวามคาดหวงัอย่างยิง่ว่า  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิด 

ความเข้มแข็งของการค้าในประเทศ และเป็นพื้นฐาน 

ทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาเศรษฐกจิไทยในภาพรวม 

ซึ่งความส�าเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้ ต้องขอขอบคุณ 

พลงัความสามคัคขีองผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีก่รมพฒันา

ธุรกิจการค้าทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ

และเอกชน ที่ ได ้มีส ่วนร ่วมในการสนับสนุนและ 

อยู่เคียงข้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสมอมา

(นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Message of Director-General of the Department of Business Development

สารอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

(Miss Pongpun  Gearaviriyapun)
Director-General of the Department 

of Business Development

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

statements. The DBD will continue performing its 

missions under the vision “Enhancing service with 

innovation, Building corporate governance and 

Driving Thai businesses towards international 

level.”

The DBD hopes that all its past activities 

will contribute significantly towards domestic 

trade and commerce, as well as the country’s 

economic growth and development. The DBD’s 

previous achievements and successes would not 

be possible without the participation and unity 

of the executives, all DBD’s officials and related 

state agencies which have always supported 

the DBD. 
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Strategic Plan of the Department of Business Development 2016-2019

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2559 - 2562

ยุท
ธศ

าส
ตร

� S
tra

te
gi

es

 พัฒนารูปแบบการให�บร�การด�านทะเบียนให�ทันสมัย
 Developing efficient business registration service 
  พัฒนาคลังข�อมูลให�ทันสมัย และเช�่อถือได�
 Developing modern and reliable business data 
 warehouse 
  พัฒนานวัตกรรมการให�บร�การข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส� 
 Developing innovation to online business 
 information service

พัฒนาการบร�การสู�ความเป�นเลิศด�วยนวัตกรรม
Developing service excellence through innovations

สร�างความโปร�งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
Creating transparency and corporate governance in business sector

 สร�างแรงจ�งใจ ให�นำหลักธรรมาภิบาลไปใช�ในภาคธุรกิจ
 Encouraging business sector to adhere to corporate 
 governance principle 
 พัฒนาศักยภาพการบร�หารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ                          
 Developing managerial potentials of business sector 
 to comply with law and regulations          

เป
�าป

ระ
สง

ค� 
G

oa
ls

 บร�การธุรกิจ ง�าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน�นประชาชนเป�นศูนย�กลาง
 Serving businesses with ease, rapidity, and economy on the basis of citizen center
 ธุรกิจไทยมีข�ดความสามารถในการแข�งขันระดับสากล
 Driving Thai businesses’ competitiveness compatible with international arena

พ
ันธ

กิจ
 M

iss
io

ns

ค�านิยมการให�บร�การ Service Value

บร�การจดทะเบียนและข�อมูลธุรกิจ ถูกต�อง รวดเร็ว โปร�งใส
 Delivering business registration and information services

in a timely, accurate and transparent manner
สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ

 Building corporate governance
พัฒนาธุรกิจไทยให�เข�มแข็งแข�งขันได�

Strengthening competitiveness of Thai businesses

นวัตกรรมนำบร�การ สร�างธรรมาภิบาล 
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู�สากล
Enhancing service with innovation, 
Building corporate governance, 
Driving Thai businesses towards international level

ว�ส
ัยท

ัศน
� V

isi
on

 เพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารธุรกิจ 
 Enhancing managerial efficiency for business operators
  ยกระดับสู�มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 Enhancing business management to quality and 
 international standard
  สร�างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเคร�อข�ายโซ�อุปทาน 
 และเช�่อมโยงธุรกิจสู�สากล 
 Building market opportunity and developing 
 the whole supply- chain cluster towards internationally
 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต�อ
 การประกอบธุรกิจ
 Developing laws and regulations to reduce obstacles 
 and support business operators in doing business          

สร�างสังคมผู�ประกอบการและความเข�มแข็ง SMEs 
Creating entrepreneur society and strengthening efficacy of SMEs

 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
 Developing personnel’s competency responsive to 
 work operations
  พัฒนาระบบ IT
 Developing IT system 
 พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
 Developing management of resources
 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต�อการประกอบธุรกิจ
 Developing rules and regulations to reduce obstacles and 
 facilitate business operators in doing business 
 พัฒนาระบบบร�หารจัดการองค�กรให�เป�นองค�กรชั้นเลิศ 
 Developing organizational management system towards 
 high-performance organization

พัฒนาศักยภาพองค�กรให�มีข�ดสมรรถนะสูง 
Developing organization towards high-performance level
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Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ยุท
ธศ

าส
ตร

� S
tra

te
gi

es

 พัฒนารูปแบบการให�บร�การด�านทะเบียนให�ทันสมัย
 Developing efficient business registration service 
  พัฒนาคลังข�อมูลให�ทันสมัย และเช�่อถือได�
 Developing modern and reliable business data 
 warehouse 
  พัฒนานวัตกรรมการให�บร�การข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส� 
 Developing innovation to online business 
 information service

พัฒนาการบร�การสู�ความเป�นเลิศด�วยนวัตกรรม
Developing service excellence through innovations

สร�างความโปร�งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
Creating transparency and corporate governance in business sector

 สร�างแรงจ�งใจ ให�นำหลักธรรมาภิบาลไปใช�ในภาคธุรกิจ
 Encouraging business sector to adhere to corporate 
 governance principle 
 พัฒนาศักยภาพการบร�หารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ                          
 Developing managerial potentials of business sector 
 to comply with law and regulations          

เป
�าป

ระ
สง

ค� 
G

oa
ls

 บร�การธุรกิจ ง�าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน�นประชาชนเป�นศูนย�กลาง
 Serving businesses with ease, rapidity, and economy on the basis of citizen center
 ธุรกิจไทยมีข�ดความสามารถในการแข�งขันระดับสากล
 Driving Thai businesses’ competitiveness compatible with international arena

พ
ันธ

กิจ
 M

iss
io

ns

ค�านิยมการให�บร�การ Service Value

บร�การจดทะเบียนและข�อมูลธุรกิจ ถูกต�อง รวดเร็ว โปร�งใส
 Delivering business registration and information services

in a timely, accurate and transparent manner
สร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ

 Building corporate governance
พัฒนาธุรกิจไทยให�เข�มแข็งแข�งขันได�

Strengthening competitiveness of Thai businesses

นวัตกรรมนำบร�การ สร�างธรรมาภิบาล 
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู�สากล
Enhancing service with innovation, 
Building corporate governance, 
Driving Thai businesses towards international level

ว�ส
ัยท

ัศน
� V

isi
on

 เพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารธุรกิจ 
 Enhancing managerial efficiency for business operators
  ยกระดับสู�มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 Enhancing business management to quality and 
 international standard
  สร�างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเคร�อข�ายโซ�อุปทาน 
 และเช�่อมโยงธุรกิจสู�สากล 
 Building market opportunity and developing 
 the whole supply- chain cluster towards internationally
 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต�อ
 การประกอบธุรกิจ
 Developing laws and regulations to reduce obstacles 
 and support business operators in doing business          

สร�างสังคมผู�ประกอบการและความเข�มแข็ง SMEs 
Creating entrepreneur society and strengthening efficacy of SMEs

 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
 Developing personnel’s competency responsive to 
 work operations
  พัฒนาระบบ IT
 Developing IT system 
 พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
 Developing management of resources
 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต�อการประกอบธุรกิจ
 Developing rules and regulations to reduce obstacles and 
 facilitate business operators in doing business 
 พัฒนาระบบบร�หารจัดการองค�กรให�เป�นองค�กรชั้นเลิศ 
 Developing organizational management system towards 
 high-performance organization

พัฒนาศักยภาพองค�กรให�มีข�ดสมรรถนะสูง 
Developing organization towards high-performance level
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

Organization Chart of the Department of Business Development

โครงสร้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration 

Division

    กองข�อมูลธุรกิจ 
Business Information

Division

 กองส�งเสร�มและพัฒนาธุรกิจ
Business Promotion and
Development Division

กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Supervision Division

กองตรวจสอบบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Inspection Division

กองพัฒนาผู�ประกอบธุรกิจ
Entrepreneurs

Development Division

กองทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจ

Secured Transaction
Registry Division

กองพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�

e-Commerce Division

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Corporate Governance

Division

กองบร�หารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต�างชาติ
Foreign Business 

Administration Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ

Division for Register
Public Companies and 

Special Businesses

 สำนักงานเลขานุการกรม
The Office of Secretary

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

กองคลัง
Finance Division

กองธุรกิจการค�า
ภูมิภาค

Regional Business
Division

 กลุ�มพัฒนา
ระบบบร�หาร
Public Sector

Development Group

 กองพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

Information System
Development Division

กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

Information and 
Communication

Technology Centre

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าเขต 6 แห�ง
Business Development Offices in 6 Districts
(ป��นเกล�า พหลโยธ�น รัชดาภิเษก สุรวงศ� บางนา และศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา) 
(Pinklao, Phaholyothin, Ratchadaphisek, Surawong, Bang Na and The Government Complex)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า 4 สาขา
4 Branches of Business Development Offices
(แม�สอด หัวหิน เมืองพัทยา และเกาะสมุย)
(Maesod, Hua Hin, Pattaya City and Koh Samui)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า 76 จังหวัด
Business Development Offices in 76 Provinces

นวัตกรรมนำบร�การ
สร�างธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู�สากล

Enhancing service with innovation, Building corporate governance
Driving Thai businesses towards international level
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Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองทะเบียนธุรกิจ
Business Registration 

Division

    กองข�อมูลธุรกิจ 
Business Information

Division

 กองส�งเสร�มและพัฒนาธุรกิจ
Business Promotion and
Development Division

กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Supervision Division

กองตรวจสอบบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Inspection Division

กองพัฒนาผู�ประกอบธุรกิจ
Entrepreneurs

Development Division

กองทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจ

Secured Transaction
Registry Division

กองพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�

e-Commerce Division

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Corporate Governance

Division

กองบร�หารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต�างชาติ
Foreign Business 

Administration Division

กองทะเบียนบร�ษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ

Division for Register
Public Companies and 

Special Businesses

 สำนักงานเลขานุการกรม
The Office of Secretary

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

กองคลัง
Finance Division

กองธุรกิจการค�า
ภูมิภาค

Regional Business
Division

 กลุ�มพัฒนา
ระบบบร�หาร
Public Sector

Development Group

 กองพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

Information System
Development Division

กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

Information and 
Communication

Technology Centre

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าเขต 6 แห�ง
Business Development Offices in 6 Districts
(ป��นเกล�า พหลโยธ�น รัชดาภิเษก สุรวงศ� บางนา และศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา) 
(Pinklao, Phaholyothin, Ratchadaphisek, Surawong, Bang Na and The Government Complex)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า 4 สาขา
4 Branches of Business Development Offices
(แม�สอด หัวหิน เมืองพัทยา และเกาะสมุย)
(Maesod, Hua Hin, Pattaya City and Koh Samui)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�า 76 จังหวัด
Business Development Offices in 76 Provinces

นวัตกรรมนำบร�การ
สร�างธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู�สากล

Enhancing service with innovation, Building corporate governance
Driving Thai businesses towards international level
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ 
 Miss Pongpun  Gearaviriyapun
 อธิบดี
 Director-General

Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
 Miss Rattana  Theanvisitsakool 
 รองอธิบดี / Deputy Director-General

4. นายสำารวย  แดงด้วง 
 Mr. Samruay  Daengduang
 รองอธิบดี / Deputy Director-General

3. นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล
 Mr. Sarote  Suwattigul
 รองอธิบดี / Deputy Director-General

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

1. นายสมควร  อิ่มถาวรสุข 
 Mr. Somkuan  Imtavonsuk 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
 Trade Specialist (Acting) 

3. นางภารดี  อินทชาติ
 Mrs. Paradee  Intachat
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (รักษาการ) /
 ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 Plan and Policy Analyst Specialist (Acting) /      
 Director of Public Sector Development Group2. นางสาวศุฑารา  เชาวน์สุขุม 

  Miss Sutara  Choawnsukum 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ 
 Trade Specialist   

Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

3. นางภารดี  อินทชาติ
 Mrs. Paradee  Intachat
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (รักษาการ) /
 ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 Plan and Policy Analyst Specialist (Acting) /      
 Director of Public Sector Development Group

4. นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล 
 Mrs. Areeporn  Jongwattananukul 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
 Trade Specialist 

6. นางสาวเกิดศิริ  กลายเพท 
 Miss Kirdsiri  Klaypet 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ /
 ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 Computer Technical Specialist / 
 Director of Information System Development Division

5. นายสยาม  ลิขิตพงศธร 
 Mr. Siam  Likhitphongsathorn 
 ที่ปรึกษากฏหมาย (รักษาการ) / 
 นิติกรเชี่ยวชาญ 
 Legal Counsellor (Acting) /
 Legal Specialist

7. นายไชยา  สุปรียาวรรณชัย 
 Mr. Chaiya  Supreyavanchai 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ 
 Trade Specialist

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

1. นายดิเรก  บุญแท้
 Mr. Direk  Boontae
 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
 Director of Bureau of Law

2. นายสมควร  อิ่มถาวรสุข 
 Mr. Somkuan  Imtavonsuk 
 ผู้อำานวยการกองทะเบียนธุรกิจ (รักษาการ)
 Director of Business Registration Division (Acting)

3. นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์
  Mrs. Sorada  Lertharpachit
 ผู้อำานวยการกองกำากับบัญชีธุรกิจ
 Director of Business Accounting 
 Supervision Division

Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

4. นางสาวสุภารัตน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์
 Miss Suparat  Hunpongsimanont
 ผู้อำานวยการกองข้อมูลธุรกิจ 
 Director of Business Information Division

5. นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ 
 Mr. Poonpong  Naiyanapakorn 
 ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
 Director of Business Promotion and Development Division

6. นายประชา  วีระชาติกุล
 Mr. Pracha  Veerachatkul
 เลขานุการกรม
 Secretary  

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

1. นางปรารถนา  หัสมินทร์
 Mrs. Prattana  Hasamin
 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
 Director of Foreign Business Administration Division

2. นางสลิลา  เทพเกษตรกุล
 Mrs. Salila  Tepkasetkul
 ผู้อำานวยการกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
 Director of Entrepreneurs Development Division

3. นางสาววรรณา  คงเจริญจิตติกุล 
 Miss Wanna  Kongcharoenchittikul 
 ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
  Director of Internal Audit Group

Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

6. นางศิริพร  ชำานาญชาติ 
 Mrs. Siriporn  Chamnanchat 
 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Director of Information and Communication 
 Technology Centre

4. นายสงวนศักดิ์  ชีวรัตน์
  Mr. Sanguansak  Cheewarat
 ผู้อำานวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Director of e-Commerce Division

5. นางสาวกุลกริยา  เปลี่ยนสกุลวงศ์
 Miss Kunkariya  Pleansakunwong 
 ผู้อำานวยการกองคลัง
 Director of Finance Division

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

1. นายสมบุญ  โมจนกุล
 Mr. Somboon  Mojanakul
 ผู้อำานวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
 Director of Divison Register Public Companies
 and Special Business

2. นางวิมลรัตน์  เพ็ญตระกูล
 Mrs. Vimolrat  Pentrakul
 ผู้อำานวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
 Director of Secured Transaction Registry Division

3. นางสาวเปรมนีย์  ทรัพย์โชคไชย 
 Miss Premmanee  Supchokchai 
 ผู้อำานวยการกองธุรกิจการค้าภูมิภาค 
 Director of Regional Business Division

Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Executives of the Department of Business Development

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3. นางสาวเปรมนีย์  ทรัพย์โชคไชย 
 Miss Premmanee  Supchokchai 
 ผู้อำานวยการกองธุรกิจการค้าภูมิภาค 
 Director of Regional Business Division

4. นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง
 Miss Chutamanee  Yodsaeng
  ผู้อำานวยการกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
  Director of Business Accounting Inspection 
 Division

5. นายจิตรกร  ว่องเขตกร
 Mr. Jitakorn  Wongkhatekorn
 ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
 Director of Corporate Governance Division

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



1. นางรุจิรา  พฤกษผา 
 Mrs. Rujira  Pucksapha
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Chief of Human Resource 
 Development Group

2. นายปฏิวัติ  เชื้อสิงห์  
 Mr. Patiwat  Chearsingha
 ประธาน Gen E 
 Head of Gen E

3. นางสาวจิตอาภา  กุลวานิช
 Miss Jit-apa  Kulvanich  
 ประธาน Gen Y (ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน)
 Head of Gen Y (Jul 2015 -  Present)

4. นายอำานาจ  บู๊ฮวด 
 Mr. Amnart  Buhoud
 ประธาน Gen G 
 Head of Gen G
    

5. นางรัชนีกร  ดำาเด่นงาม 
 Mrs. Rachaneekorn  Damdenngam
 ประธาน Gen X กลุ่ม 3

 Head of Gen X Group 3

 

6. นายจอมพล  โพดาพล
 Mr. Jompol  Podapol  
 ประธาน Gen X กลุ่ม 2
 Head of Gen X Group 2 

Head of DBD Gens

ทำาเนียบประธาน DBD Gens

8. นางกัลญา  ชนงาม 
 Mrs. Ganlaya  Chonngam
 ประธาน Gen P
 Head of Gen P

 

7. นางวิชุดา  อัครเมธาทิพย์ 
 Mrs. Wichuda  Akaramethathip
 ประธาน Gen X กลุ่ม 1
 Head of Gen X Group 1
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8. นางกัลญา  ชนงาม 
 Mrs. Ganlaya  Chonngam
 ประธาน Gen P
 Head of Gen P

 

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

9. นางเดือนรุ่ง  สถิตย์ชัยวัฒนา 
 Mrs. Duenrung  Satitchaiwatthana
 ประธาน Gen X กลุ่ม 4

 Head of Gen X Group 4

10. นางกุลพัทธ์  แจ้งกมลกุลชัย
  Mrs. Kullapat  Jangkamonkulchai  
  ประธาน Gen Y (มิ.ย. 2557 - ก.ค. 2558)

  Head of Gen Y (Jun 2014 - Jul 2015)
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นวัตกรรมนำบร�การ สร�างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู�สากล
Enhancing service with innovation, Building corporate governance

Driving Thai businesses towards international level

ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
THE SUCCESS STORIES OF

the Department of Business Development
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นวัตกรรมนำบร�การ สร�างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู�สากล
Enhancing service with innovation, Building corporate governance

Driving Thai businesses towards international level

ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
THE SUCCESS STORIES OF

the Department of Business Development
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นวัตกรรมนำาบริการ
Enhancing Service with Innovation

กรมพัฒนาธุ ร กิจการค ้ า 

ในฐานะองค์กรต้นสายของธุรกิจ  

และองค์กรหลักในการด�าเนินการ

เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารภาครฐั

ด ้านเริ่มต ้นธุรกิจ (Start ing a 

Business) ให้เป็นผลส�าเร็จอย่าง

ย่ังยนื ได้ด�าเนนิการโดยมเีป้าหมาย

เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองค์กรจดทะเบยีน

นติบุิคคลแบบไร้กระดาษ (Paperless)  

ด ้วยการจดทะเบียนนิ ติบุคคล 

ทางอเิลก็ทรอนกิส์  (e-Registration) 

อย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง 

แม้ว ่ารายงานผลการวิจัย 

ของธนาคารโลกเรื่อง Do ing 

Business 2016 ได ้จัดอันดับ

ประเทศไทยในด้านการเร่ิมต้น

ธุรกิจอยู ่ที่อันดับ 96 จาก 189 

ประเทศทั่วโลก และอันดับที่ 3  

ในภมิูภาคอาเซยีน รองจากสงิคโปร์

และมาเลเซียตามล�าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2558 ที่ผ ่านมา  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 

อย่างต่อเน่ือง ทั้งการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาการบริการ  

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การปรับปรุงแก้ไข

กฎระเบียบและหลักเกณฑ์การจดทะเบียน เพื่อลดอุปสรรคและอ�านวย 

ความสะดวกแก่ภาคธรุกจิ เช่น การยืน่ขอจดทะเบยีนข้ามเขตจงัหวดัได้จากเดมิ

ที่ก�าหนดให้ต้องยื่นค�าขอที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ต้ังอยู่เท่าน้ัน การปรับลดเอกสารประกอบการยื่นค�าขอจดเพิ่มหรือยกเลิก

ส�านักงานสาขา โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนแจ้งเฉพาะสาขาที่จะท�าการเพิ่มเติม 

โดยไม่ต้องระบุที่ต้ังส�านักงานสาขาทั้งหมด รวมถึงการขยายจ�านวนบุคคล 

ทีผู่ข้อจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนและบรษิทัจ�ากดั สามารถลงลายมือช่ือต่อหน้าได้  

เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทย สภาวิชาชีพบัญชี และผู้ท�าบัญชี ท�าให้ขยายจ�านวนบุคคล 

จากเดิม 139,399 ราย เป็น 196,923 ราย 

ส�าหรับการพัฒนาการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Registration) เพื่อให้การจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจของไทยมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ภายใต้การผลักดันเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทย  

เป็นประเทศทีง่่ายต่อการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business) โดยเฉพาะ 

ในด้านเริม่ต้นธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการค้ามีความคาดหมายว่าจะแล้วเสรจ็

11

ก้าวสูบ่รกิารจดทะเบียนนติบุิคคลทางอเิล็กทรอนกิส์
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Since the Department of Business Development (DBD) plays a 

vital role in the establishment of business entities, the DBD is implementing 

electronic business registration system (e-Registration) in order to be a 

fully integrated ‘paperless’ business registration organization.  

Even though Thailand ranks 96th out of the 189 countries and 3rd 

in ASEAN, behind Singapore and Malaysia in the World Bank’s survey, 

‘Doing Business in 2016’, the DBD this year has utilized modern 

technology, such as e-Registration and revised rules / regulations and 

criterias to better accommodate business registrations. Applicants can 

now file business registrations across provinces, unlike in the past where 

the business registration must be filed in the province where the head 

office located Today, the DBD also requires less number of documents 

for filing of business registrations, in adding / closing of a branch office. 

The applicant only has to notify the information pertaining to such branch 

office, while no need to specify the locations of all the branch offices. 

Including the addition of personnel that business partnership / limited 

company applicants can now sign the registration document in the 

present of the person specified such as Thai Chamber of Commerce, 

Board of Trade of Thailand, the Federation of Thai Industries and the 

Federation of Accounting Professions. The number of personnel to facilitate 

business registration has also been increased from 139,399 to 196,923.    

 As for the development of e-Registration system which will 

contribute to the Thai government’s goal to improve the ease of doing 

business in Thailand, the Department of Business Development (DBD) 

expects to implement the fully-integrated online business registration 

system of new businesses by the year 2017. The e-Registration system 

will support electronic transactions and offers security and reliability on 

par with international standards. 

The e-Registration system will help business operators receive 

state’s assistance in establishing their businesses more conveniently 

and quickly in line with today’s fast pace business environment and in 

accordance to the e-Government plan.  

Business Data Warehouse

The Department of Business 

Development (DBD) is aware of 

the importance in providing 

business information to business 

operators in a convenient and 

prompt manner, as it can enhance 

the competitiveness of business 

operators. The DBD continues to 

offe r  new,  improved and 

expanded services for business 

operators in a fast and cost 

efficient manner. 

In 2006, the public can 

obtain business information via 

the internet (DBD e-Service) and 

through 3 other channels, such as 

walk-in, postal service (EMS) and 

document delivery by messenger. 

In 2012, the public can also 

obtain business information via 

e-Certificate through more than 

4 ,000 commerc i a l  banks 

branches nationwide. Also in the 

same year, the DBD developed 

the Business Data Warehouse 

which is a real-time comprehensive 

business database comprising of 

information relating to registration 

of juristic persons, financial 

statement, classified nationalities 

of investors information on 

investors, business partners and 

b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .  

The business database would 

Moving towards  electronic business registration service
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อย่างสมบรูณ์ในปี 2560 เป็นระบบ

การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทาง  

online อย่างครบวงจร โดยการ 

ยื น ยั น ตั ว ต น เ ข ้ า ใ ช ้ บ ริ ก า ร 

ทางอิ เล็กทรอนิกส ์  เพื่อให ้มี 

ความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

เป ็นสากล และรองรับการท�า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การพัฒนาการให ้บริการ 

จดทะเ บียน ท้ั งหมดที่ กล ่ าวนี้  

จะช่วยให้ผูป้ระกอบธรุกจิได้รบับรกิาร

จากภาครัฐในด้านเริ่มต้นธุรกิจ 

ที่ ง ่ าย สะดวก รวดเร็วยิ่ งขึ้น  

ตอบสนองและสอดคล ้องกับ 

รูปแบบการประกอบธุรกิจและ

ธรุกรรมต่างๆ ในปัจจุบนั ทีต้่องการ

ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

เป็นการพลกิโฉมบรกิารภาครฐัเพือ่

เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

อย่างเต็มรูปแบบ

คลงัข้อมลูสูภ่าคธรุกิจ

กรมพัฒนาธุ ร กิจการค ้ า 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

ให้บริการข้อมูลทางธุรกิจ และ  

การอ�านวยความสะดวกในการ 

เข้าถงึข้อมูล ซึง่เป็นปัจจยัในการสร้าง 

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจตลอดมา  

โดยพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ

ใหม ่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกและ 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ

ประหยดัค่าใช้จ่าย โดยมวีวิฒันาการ 

มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ในป ี  2549 เริ่มให ้บริการข ้อมูลนิ ติบุคคลทางอินเทอร ์ เน็ต  

(DBD e-Service) เป็นครั้งแรก โดยเลือกรับบริการได้ 3 ช่องทาง คือ  

เข้ามารับที่หน่วยให้บริการ (Walk in) รับทางไปรษณีย์ (EMS) และบริการส่ง

โดยพนักงานส่งเอกสาร (Delivery) ต่อมาในปี 2555 ได้ขยายช่องทาง 

การให้บริการขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร

พาณิชย์ (e-Certificate) กว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน 

เลือกรับบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ ณ สาขาธนาคาร ที่สะดวกที่สุด 

และในปีเดียวกัน ได้พัฒนา “ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ” (Business Data 

Warehouse) ซึ่งเป็นการบริการข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน 

ข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติ ข้อมูลคู่ค้า และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให ้

ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการ

ตดัสนิใจทางธรุกจิ ตลอดจนการก�าหนดนโยบายในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

DBD e-Service Application

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงพัฒนาการให้บริการข้อมูลธุรกิจ 

อย่างต่อเน่ือง ตามแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  

และการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ในปี 2557  

จึงได้พัฒนาการให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Device) ประเภทสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ 

นักลงทุน และผู้ต้องการใช้ข้อมูลทั่วไป สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ได้โดยง่าย ทนัต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิ ตลอดจนเป็นการส่งสญัญาณเตอืน

จากภาครัฐสู ่ภาคธุรกิจในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความรอบคอบ  

ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ (Preventive) ส่งผลให้สามารถตดัสนิใจในการท�าธรุกจิ

ได้ง่ายขึ้น ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล (DBD e-Service Application)  

ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ได้แก่  ช่ือนิติบุคคล  

เลขทะเบียนนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน สถานะนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน  

ที่ตั้ง หมวดธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน กรรมการผู้มีอ�านาจ  

ได้โดยง่าย โดยสามารถค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล 

ได้ทกุที ่ทกุเวลา เป็นการให้บรกิาร “ข้อมลูนติบิคุคลส่งตรงถงึมอื” โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่าย ผู ้รับบริการไม่ต้องเดินทางมา ณ หน่วยให้บริการ ป้องกัน 

การผิดพลาดในการท�าธุรกรรม (Preventive) โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง 

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และคาดว่าจะสามารถให้บริการ 

ข้อมลูงบการเงนิและข้อมลูร้านค้าออนไลน์ทีจ่ดทะเบยีนพาณชิย์เพิม่เตมิได้

ในปี 2559
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help decision-making in relation to business operation while the state 

agencies can use in making the policy for economic development

DBD e-Service Application

The Department of Business Development (DBD) continues to 

develop its services responsive to the growth of wireless information 

technology (IT) and widespread use of ‘smartphones”. In 2014, the DBD 

develop its business information services system to enable to business 

operators, investors and the general public to conveniently access 

information via mobile devices such as smartphones and tablets. 

The DBD e-Service provide business operators with “preventive” 

useful information to help them make better decisions when selecting 

business partners / investors to lessen the adverse future impacts on 

their businesses, as well as to check on the juristic person data, such 

as business registration number, date, office address, registered capital, 

type of business, business objectives, financial statements (by 2016), 

list of directors of a particular business operator from anywhere, anytime 

without incurring any expense  via the DBD e-Service Application available 

on iOS and Android mobile devices. 

The DBD e-Service Application system of business entities is the 

initial point of the innovating service by the public sector in shifting 

towards the ‘digital economy’ era and development of a comprehensive 

e-Government system. The DBD was achived Thailand Public Services 

Award in the category of Excellent Service Improvement (Excellent Level)

by the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)  

in 2015

DBD e-Filing

On January 16, 2015, the 

Depa r tmen t  o f  Bus i n e s s 

Development officially launched 

the “DBD e-Filing” system run by 

the XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language), the widely 

used standard for electronic 

submission of financial statements. 

The DBD e-Filing system is the 

first in Thailand, second in ASEAN 

behind Singapore, and the 22nd 

among all countries. The DBD 

also establish accounting codes 

list (taxonomy) within a single 

standard, but under different  

laws of each state agency.  

Thus, the country will have a 

e-Filing Single Point to receive 

financial statements which other 

public and private organizations 

comprising of the Office of the 

Permanent Secretary Ministry of 

Information and Communication 

Technology, Bank of Thailand, 

Office of Securities and Exchange 

Commission, the Stock Exchange 

of Thailand, Office of Insurance 

C o m m i s s i o n ,  R e v e n u e 

D e p a r t m e n t ,  E l e c t r o n i c 

Transact ions Deve lopment 

Agency (Public Organization), 

Federa t ion o f  Account ing 

Professions, Business Online Co., Ltd. 

to provide the access of financial 

statement information on real-

time basis. 
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ระบบการนำาส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ (DBD e-Filing)
Electronic Submission of Financial Statements System (DBD e-Filing)

ระบบตรวจสอบข ้อมูล

นิติ บุคคล (DBD e -Se r v i ce 

Application) เป็นจุดเริ่มต้นของ

นวัตกรรมบริการภาครัฐที่จะก้าว 

เข ้าสู ่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

การพัฒนาเป็น e-Government 

อย่างเต็มรูปแบบ จึงได้รับมอบ

รางวลับริการภาครัฐแห่งชาต ิประจ�าปี 

2558 ประเภทการพฒันาการบรกิาร 

ทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีด่น จากส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

DBD e-Filing

ในวันสถาปนากรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 16 มกราคม 2558 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัว

ร ะ บ บ น� า ส ่ ง ง บ ก า ร เ งิ น ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์ “DBD e-Filing” 

อย่างเป็นทางการ โดยน�าเทคโนโลยี 

XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) ซึง่เป็นระบบ

มาตรฐานการรับงบการเงิน มาใช้

บ ริการ รับงบการเงินผ ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทย จัดเป็นล�าดับที่ 22 

ของโลก และล�าดับที่ 2 ในชาติ

อาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ 

รวมทัง้จดัท�ารหสัรายการทางบญัชี 

(Taxonomy) ให้มีมาตรฐานเดยีวกนั 

ภายใต ้กฎหมายที่แตกต ่างกัน 

ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป ็น

ศูนย์กลางการรับงบการเงินของ

ประเทศ (e-Filing Single Point) และเชือ่มต่อข้อมลูงบการเงนิไปยงัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (กลต.) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส ่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมสรรพากร 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์ (องค ์การมหาชน) (สพธอ.) สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)  

ให้สามารถน�าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ได้แบบ Real Time

Financial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL

หน�วยงานพันธมิตร 9 แห�ง

ระบบ DBD e-Filing

นำ “เทคโนโลยี XBRL”
มาประยุกต�ใช� ในการนำส�งงบการเง�น

ทางอิเล็กทรอนิกส�

นำส�งงบการเง�น
ทางอิเล็กทรอนิกส�

นิติบุคคล 600,000 กว�าราย
Juristic persons over 600,000 entities

ระบบ “คลังข�อมูลธุรกิจ”
Business Data Warehouse

9 Allied AgenciesFinancial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL

เช
�อ่ม

โยง

 Lin
king

 with

บร�การ Services 
Submit financial statements 

via electronic system

Use "XBRL" technology to facilitate 
submission of financial statements

via electronic system

DBD e-Filing System
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Financial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL

หน�วยงานพันธมิตร 9 แห�ง

ระบบ DBD e-Filing

นำ “เทคโนโลยี XBRL”
มาประยุกต�ใช� ในการนำส�งงบการเง�น

ทางอิเล็กทรอนิกส�

นำส�งงบการเง�น
ทางอิเล็กทรอนิกส�

นิติบุคคล 600,000 กว�าราย
Juristic persons over 600,000 entities

ระบบ “คลังข�อมูลธุรกิจ”
Business Data Warehouse

9 Allied AgenciesFinancial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL

เช
�อ่ม

โยง

 Lin
king

 with

บร�การ Services 
Submit financial statements 

via electronic system

Use "XBRL" technology to facilitate 
submission of financial statements

via electronic system

DBD e-Filing System
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สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
Building Corporate Governance

การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจ 

ให้เจริญเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ซึง่เป็น 

เป้าหมายทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า

มุง่เน้นด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยการก� ากั บดู แลธุ รกิ จ ไทย 

ให้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเข้มงวด 

ควบคู่กับการส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

การกำากบัดแูลธรุกจิ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรม 

พัฒนาธุ รกิ จการค ้ า  ได ้ เพิ่ ม 

การตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง

กระท�าความผดิตามกฎหมาย รวมทัง้ 

ตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องขอ 

อย่างเข้มงวด เพือ่สร้างสภาพแวดล้อม  

การประกอบธุรกิจไทยตามหลัก 

ธรรมาภิบาล

1. การตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (นอมินี)  

โดยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกจิท่องเทีย่วโดยใช้คนไทย

เป็นตวัแทนอ�าพราง (นอมนิ)ี ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�านักงานปลัด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนชาวต่างชาติ (นอมินี)  

ที่ประกอบธุรกิจ 6 ประเภท ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ตวัแทนธรุกจิการท่องเทีย่ว และผูจ้ดัน�าเทีย่ว รวมทัง้การบรกิารนกัท่องเทีย่ว 

ให้เช่า ขาย ซือ้และการด�าเนนิงานด้านอสงัหารมิทรพัย์ ตวัแทนและนายหน้า

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่ายานพาหนะ และสปา ในพื้นที่จังหวัดที่เป็น

แหล่งท่องเทีย่ว เช่น ชลบรุ ีสรุาษฎร์ธาน ีประจวบครีขีนัธ์ เชยีงใหม่ และภเูกต็ 

และการรบัแจ้งข้อมูลของกรมการท่องเทีย่ว จ�านวน 316 ราย ในจ�านวนนี ้

ตรวจสอบพบนติบิคุคลทีม่คีนไทยให้ความช่วยเหลอื สนบัสนนุ หรอืถอืหุน้แทน 

คนต่างด้าว (นอมนิ)ี เข้าข่ายเป็นความผดิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่ง

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จ�านวน 9 ราย 

และได ้ส ่งต ่อให ้กรมสอบสวนคดีพิ เศษ พร ้อมทั้ งแจ ้งเป ็นข ้อมูล 

ให้กรมสรรพากรด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

22
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The DBD’s goals are to support the growth of Thai businesses, 

promote business ethics, and ensure that business entities strictly comply 

with laws, regulations and corporate governance guidelines. 

Business Supervision 

In 2015, the DBD placed more emphasis on monitoring and 

inspection of business with potential risk of engaging in illegal activities 

in order to promote business ethics and governance.  

1. Monitoring of Thai juristic persons with foreign shareholders 

(nominee) in cooperation with the Office of Permanent Secretary Ministry 

of Tourism and Sports, Department of Tourism and Department of 

Special Investigation to curb foreigners using Thai nominees to set up 

business, namely, restaurants, foods / beverages stores, tourism agency, 

tour guides, real estate (leasing, broker), vehicles leasing and spas in 

tourism attractive provinces such 

as Chonbur i , Surat Thani , 

Prachuab Khiri Khan, Chiang Mai 

and Phuket and f rom the  

Department of Tourism’s data 

316 cases.  Nine of such cases 

were founded that foreigners 

using Thai nominees to set up 

business which is in violation of 

Article 36 and Article 37 of the 

Foreign Business Act (1999)  

and were forwarded to the 

D e p a r t m e n t  o f  S p e c i a l 

Investigation, and the Revenue 

Department was also notified to 

proceed with related violations 

under their jurisdiction.

2. Inspecting of foreign-owned business in accordance to the Foreign Business Act (1999) 

14 licenses
failed to fulfill the minimum capital outlay within specified time;
 legal action pending 374 licenses

complied with rules / regulations 

38 licensesfailed to submit required documents 

84 licenses

Monitor the business operation 
in the fiscal year 2016

9 licensescease business operations 

1 licensespermit does not have business operations site239 licenses

complied with rules / 
regulations 

Inspect the minimum capital outlay of foreign-owned business entities which received 388 licenses
 

Inspect to ensure the 371 foreign-owned businesses operate in accordance to the terms / conditions of the 
permit, including technology transfer  

3. Surveying foreign-owned businesses permitted to operate in accordance to Article 17 

The survey on 1,801 foreign-owned businesses in Thailand during March 3, 2000 to December 31, 

2012 showed 1,076 registered and 725 not registered foreign-owned business entities. The DBD reviewed 
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2.  การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

 ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

3. ส�ารวจการด�าเนินธุรกิจของคนต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17

    โดยการส�ารวจการด�าเนินธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543  

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวม 1,801 ใบอนุญาต (คนต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 1,076 ใบอนุญาต และ

คนต่างด้าวที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย 725 ใบอนุญาต) โดยตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจและ

ที่มาของรายได้หลักว่าเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากข้อมูลงบการเงินปรากฏรายได้ 

ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ จะมีหนังสือสอบถามไปยังคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

14 ãºÍ¹ØÞÒµ
äÁ‹¹ÓÊ‹§·Ø¹¢Ñ้¹µ่ÓÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õ่¡ÓË¹´ Ê‹§´Óà¹Ô¹¤´Õ 

374 ãºÍ¹ØÞÒµ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¶Ù¡µŒÍ§

38 ãºÍ¹ØÞÒµ½†Ò½„¹äÁ‹Ê‹§àÍ¡ÊÒÃÊ‹§´Óà¹Ô¹¤´Õ°Ò¹½†Ò½„¹ 

9 ãºÍ¹ØÞÒµàÅÔ¡»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨·Õ่ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ 

1 ãºÍ¹ØÞÒµäÁ‹ÁÕ·Õ่µÑ้§ 
239 ãºÍ¹ØÞÒµ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¶Ù¡µŒÍ§

µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ¹ÓÊ‹§·Ø¹¢Ñ้¹µ่Ó¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Åµ‹Ò§´ŒÒÇ 
·Õ่ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµãËŒ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ 

388 ãºÍ¹ØÞÒµ

µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇµÒÁ·Õ่ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ Ç‹Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃà»š¹ä»µÒÁà§×่Í¹ä¢·Õ่¡ÓË¹´ 
áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕËÃ×ÍäÁ‹ 

371 ãºÍ¹ØÞÒµ

84 ãºÍ¹ØÞÒµ
µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍºã¹»‚ 2559

ÊÓÃÇ¨¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ¼ÙŒä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁÁÒµÃÒ 17

1,801 ãºÍ¹ØÞÒµ

139 ãºÍ¹ØÞÒµ
µÔ´µÒÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ã¹ÃÍº»‚¶Ñ´ä»1,662  ãºÍ¹ØÞÒµÂØµÔàÃ×่Í§

(ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨µÒÁ·Õ่ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ, ÂÑ§äÁ‹àÃÔ่Á»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ, 
á¨Œ§àÅÔ¡ãºÍ¹ØÞÒµ, ¨´·ÐàºÕÂ¹àÅÔ¡ËÃ×ÍàÊÃ็¨ªÓÃÐºÑÞªÕ) 

4. ตรวจสอบข้อมูลและสถานะทางทะเบียน

 4.1 ตรวจสอบทีต่ัง้ของนติบิคุคล

   4.1.1 ตรวจสอบรายการทางทะเบยีน และตรวจสอบสถานทีต่ัง้ตามทีจ่ดทะเบยีน โดยหากตรวจสอบ 

     ไม่พบ จะหมายเหตุการไม่มีสถานที่ต้ังส�านักงานในฐานข้อมูลนิติบุคคล ส่งด�าเนินคดี และ 

     ถอนทะเบยีนร้าง จ�านวน 376 ราย

   4.1.2  ตรวจสอบโดยการส่งหนงัสอืถงึผูมี้อ�านาจกระท�าการแทนนติบิคุคล ตามทีอ่ยูใ่นค�าขอจดทะเบยีน 

     และทะเบยีนราษฎร์ เพือ่ให้ยนืยนัสถานทีต่ัง้ของนติบิคุคล จ�านวน 8,866 ราย
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4. Inspecting business registration data and status

 4.1 Inspecting locations of juristic persons

    4.1.1  Inspecting business registrations data and locations of juristic persons if operations /  

     office site not found, take legal action and revoke operating permit (376 cases) 

         4.1.2  Inspecting by mailing documents to the persons authorized to act on behalf of the  

     company at the specified address in the business and civil registrations application forms  

     to confirm site of business (8,866 cases)

 4.2 Inspecting business registration data of the juristic person / company when requested by 

state agency and / or the public in order to proceed with various issues, such as request to own business 

operations, such as newspapers, hotels and telecommunications (112 cases)                       

 4.3 Inspecting as per other requests, such as shareholding structure, financial statements and compliance 

with business objectives (62 cases)

 4.4 Inspecting partnerships, limited companies, state lottery traders by issuing documents to 

shareholders, managers, authorized directors of the partnerships, limited companies (whose objective is to engage 

in sales  distribution of state lotteries) requesting that they confirm themselves and acknowledge the status in the 

juristic person (20,905 cases)  

5. Inspect operations of Public Limited Company and Limited Company

  In accordance to request by company’s shareholders exercising their legal rights to obtain correct 

information on a company. This is a legal measure to protect company’s shareholders (6 cases) 

Strengthen Thai businesses in accordance to business ethics and corporate governance 
The DBD provides Thai businesses about the importance in adhering to business ethics and corporate 

governance, as well as compliance with related laws and regulations. Business establishments must know their 

duties, operate within the legal framework and serve as role model for the Thai business sector. 

Survey foreign-owned businesses which received operations permit in accordance to Article 17 

1,801 licenses

Monitor the business operations 
in the following year 139 licenses

Cease 1,662 business operations licenses
(operations in line with permits, operations 
have not commenced, revoke operations 
permit notification, registered to cease 
operations, or completed accounts payment) 

the business objectives, source of capital and operating permits of such foreign-owned businesses. The DBD 

will request clarification from the business operator if the DBD suspects the revenue was actually derived from 

the business operations of a particular foreign-owned business. 
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 4.2 ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลตามที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนร้องขอเพื่อใช้

ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การขอเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  

การขอประกอบกจิการโทรคมนาคม จ�านวน 112 ราย

 4.3 ตรวจสอบตามข้อร้องเรยีนอืน่ๆ เช่น ตรวจสอบการถอืหุน้ งบการเงนิ การด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

จ�านวน 62 เร่ือง

 4.4 ตรวจสอบห้างหุน้ส่วนบรษิทัจ�ากดัผูค้้าสลากกนิแบ่งรฐับาล โดยมหีนงัสอืถงึหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการ 

ผูม้อี�านาจของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั/บรษิทัจ�ากดั ซึง่มวีตัถปุระสงค์ประกอบกจิการตวัแทนจ�าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล  

ให้ยนืยนัตวัตนและรบัรูส้ถานะนติบิคุคล จ�านวน 20,905 ราย 

5. ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ�ากัด และตรวจการงานบริษัทจ�ากัด

 ตามทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัใช้สทิธติามกฎหมาย ร้องขอให้ตรวจสอบเพือ่ให้ได้รบัข้อเทจ็จรงิจากการตรวจสอบ  

ซึง่เป็นวธิกีารทีก่ฎหมายให้ความคุม้ครองกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ�านวน 6 ราย

เสรมิสร้างธรุกจิไทยตามหลักธรรมาภิบาล

เป็นการด�าเนินการควบคู่กับ

การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

เพือ่ให้นติบิคุคลเรยีนรูห้น้าทีท่ีต้่อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ

อย่างถูกต้อง และการยกย่องเชิดชู

ธุรกิจที่ยึดมั่นด�าเนินธุรกิจตาม 

หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างขวัญ

ก�าลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีของ

ธุรกิจไทย

1. สร้างความรู ้นิติบุคคล 

ตั้งใหม่ทั่วประเทศ 

 เ พ่ือให ้ รู ้ถึ งหน ้าที่ ของ

นติบิคุคลทีต้่องปฏิบตัตินให้ถกูต้อง

ตามกฎหมายภายใต้การก�ากบัดแูล

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 

กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ประกอบธรุกจิ เช่น ภาษทีีเ่กีย่วข้อง

กับนิติบุคคล รวมทั้งการเตรียม

ความพร้อมให้กบัธรุกจิในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวม 3,789 ราย เป็นผู้ประกอบการ 2,113 ราย 

และนักบัญชี 1,676 ราย พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้และท�า เมื่อเป็น

ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด” เพื่อให้หุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการ หรือผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง ได ้ เรียนรู ้และใช ้ เป ็นแนวทางปฏิบัต ิ

ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 

 เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมี 

ธรรมาภิบาล ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยการประเมินธุรกิจ 

ตามหลกัธรรมาภบิาลธรุกจิ ได้แก่ หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด�น 
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Qualifications 
of contestants 

Recognition awards   

Business evaluation methods 

Partnership and company limited businesses with at least 5 years of operations 
and have continually submitted financial statements to the DBD every year.   

1)  Provincial level  
2)  National level (segregated by scale of business operations)  

-  Small business with registered capital of less than Baht 5 million, sales revenue not exceeding Baht 30 million 
-  Medium-sized business with registered capital between Baht5 to 20 million, sales revenue between Baht 30 to 100 million 
-  Large scale business with registered capital of at least Baht 20 million, sales reven ue exceeding Baht 100 million

1) Self-evaluation by business operator in accordance to the evaluation form together with the application 
2) Telephone interview with the business owner, or related person 
3) Evaluation by distinguished person in the province and the DBD (provincial office), Revenue Department (provincial office) Provincial
 Chamber of Commerce, Federation of Thai Industries (provincial office), Ministry of Commerce (provincial office). 
4) Panel of judges comprise of representatives from various state agencies from the Revenue Department, Social Security 
 Office, National Anti-Corruption Commission, Thai Chamber of Commerce, Federeration of Thai Industries, distinguished 
 persons and the DBD. 

1. Educate new business establishments nationwide 

 Educate 3,789 (2,113 business operators and 1,676 accountants)  new business establishments nationwide 

on how top operate their business in accordance to related tax laws and regulations under the supervision of the 

Department of Business Development (DBD), including preparation to operate competitively under the ASEAN 

Economic Community (AEC). The DBD also issued manuals for managers, directors, related persons of a 

partnership, limited company, or public limited company to serve as guidelines on what they must know and do 

to comply with applicable laws and regulations. 

2. Organize Corparate Governance Award  

 To promote the importance of corporate governance, the DBD, for the 4th year hosted a Corporate 

Governance Award to evaluate businesses based on corporate governance principles in terms of the Rule of Law 

Principle, the Merit Principle, the Transparency Principle, the Participation Principle, the Accountability Principle, 

and the Worthiness Principle.

In 2015, 255 businesses nationwide participated (34 from Bangkok and 221 from 67 provinces) 

Provincial level  -  101 businesses received the good governance recognition awards 

National level  -  9 good governance recognition awards for 2015, segregated according to the scale  

   of business operations as follows: 



LL
MM
ธุรกิจขนาดกลาง  1. บร�ษัท เอ ไอ พี จำกัด  จังหวัดนครปฐม

2. บร�ษัท ทีเจ เฮ�าส� จำกัด  จังหวัดมหาสารคาม
3. บร�ษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด  จังหวัดชลบุร�

ss
ธุรกิจขนาดเล็ก

1. บร�ษัท โกลบอลทร�ท จำกัด  จังหวัดเช�ยงใหม�
2. บร�ษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซ�นดิเคท จำกัด  
 กรุงเทพมหานคร
3. บร�ษัท พลาซ�าบายอิ้ง จำกัด  กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจขนาดใหญ�

1. บร�ษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร�ไพรส� จำกัด  
 กรุงเทพมหานคร
2. บร�ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  กรุงเทพมหานคร
3. บร�ษัท ไทยอีสเทิร�น อินโนเวชัน จำกัด  จังหวัดชลบุร�
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คุณสมบัติ
ของผู�เข�าร�วมประกวด

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด�น 

ประเภทรางวัล

ว�ธ�การประเมินธุรกิจ

เป�นห�างหุ�นส�วนและบร�ษัทจำกัดที่ดำเนินกิจการมาแล�ว ไม�น�อยกว�า 5 ป� 
และส�งงบการเง�นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค�าต�อเนื่องทุกป�

1)  ระดับจังหวัด 
2)  ระดับประเทศ จำแนกตามขนาดธุรกิจ

-  ธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม�เกิน 5 ล�านบาท ยอดขายไม�เกิน 30 ล�านบาท
-  ธุรกิจขนาดกลาง ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล�านบาท แต�ไม�เกิน 20 ล�านบาท ยอดขายเกิน 30 ล�านบาท แต�ไม�เกิน 100 ล�านบาท
-  ธุรกิจขนาดใหญ�  ทุนจดทะเบียนเกิน 20 ล�านบาท ข�้นไป ยอดขายเกิน 100 ล�านบาท ข�้นไป

1) ธุรกิจประเมินตนเองตามแบบประเมินพร�อมใบสมัคร
2) สัมภาษณ�เจ�าของธุรกิจหร�อผู�เกี่ยวข�องทางโทรศัพท�
3) ประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิในจังหวัด ประกอบด�วย พัฒนาธุรกิจการค�าจังหวัด ป.ป.ช.จังหวัด สรรพากรพื้นที่ 
   หอการค�าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย�จังหวัด 
4) พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด�วย ผู�แทนจากหน�วยงานต�างๆ 

ในปี 2558 มีธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมประกวดรวม 255 ราย ทั่วประเทศ เป็นผู้สมัครจากกรุงเทพมหานคร 

34 ราย และส่วนภมูภิาค 67 จังหวดั 221 ราย 

ระดบัจงัหวดั มธีรุกจิทีไ่ด้รบัประกาศเกยีรตคิณุธรรมาภบิาลธรุกจิดเีด่น ประจ�าปี 2558 จ�านวน 101 ราย

ระดบัประเทศ มธีรุกจิทีไ่ด้รบัโล่เกยีรตคิณุธรรมาภบิาลธุรกจิดเีด่น ประจ�าปี 2558 จ�านวน  9 ราย แบ่งตามขนาด

ของธรุกจิ ดงันี้



LL
Large-sized businesses 

1. Royal Paragon Enterprise Co., Ltd., Bangkok 
2. Siam Yamato Steel Co., Ltd., Bangkok 
3. Thai Eastern Innovation Co., Ltd., Chonburi province 

MM
Medium-sized businesses 

1. A.I.P. Co., Ltd., Nakorn Pathom province
2. TJ House Co., Ltd., Mahasarakham province 
3. S.P.K. Crane Co., Ltd., Chonburi province

ss
Small-sized businesses 

1. Global Treat Co., Ltd., Chiang Mai 
2. MMN Syndicate Office Co., Ltd., Bangkok 
3. Plaza Buying Co., Ltd, Bangkok 
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ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล
Driving Thai Businesses towards International Level33

ธุรกิจภาคบริการ เป็นภาค

เศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย ที่มี

บ ท บ า ท แ ล ะ มี ค ว า ม ส� า คั ญ 

ในการพฒันาและรกัษาเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกจิของประเทศ สามารถ

สร ้ างรายได ้และการจ ้ างงาน 

ในสัดส่วนที่สูง สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให ้กับประเทศสูง ถึง 

ร้อยละ 47.14 ทั้งยังเป็นภาคธุรกิจ

ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มข้ึน

เฉลี่ยถึงร้อยละ 6.57 และแปรผัน

ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

ของโลก ภาครฐัจงึเร่งปรบัโครงสร้าง 

ธรุกจิในภาคบริการให้มคีวามเข้มแขง็ 

สามารถรองรับเหตุการณ์หรือ

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดย

มุ ่งเน้นพัฒนาผู ้ประกอบการให้

สามารถปรับตวัและแข่งขันได้มากข้ึน  

ต ล อ ด จ น พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 

ในการลงทุนและการขยายธุรกิจ 

ไปยังต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริการเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน มีรูปแบบที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า ด้านความพึงพอใจ และความคาดหวงั เช่น ธุรกจิ 

การท่องเทีย่ว การรกัษาพยาบาล บรกิารความงาม การศกึษา การดแูลสขุภาพ 

ธุรกิจเก่ียวกับการคมนาคมขนส่ง ที่พักอาศัย การสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ธรุกจิบรกิาร ประกอบด้วยความส�าคญั 2 ส่วน คอื ความสามารถด้านการ 

บรหิารจดัการเชิงธุรกจิ และความสามารถด้านการจดัการกระบวนการบรกิาร

ที่ดี  มีคุณภาพมาตรฐาน สร ้างความพึงพอใจให ้แก ่ผู ้ ใช ้บริการ  

จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย  

สร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและการยอมรับ รวมทั้งได้รับผลตอบแทน 

การประกอบธุรกิจที่จะท�าให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

พร้อมไปกับความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ หรือสามารถเทียบเคียงได ้

กับผู้ให้บริการรายอื่น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ  

เพื่อให้ธุรกิจบริการไทย มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเติบโต

ภายในประเทศ และเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก (Local Economy Link to Global) 

โดยการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจในด้านวิชาชีพของการบริการ  

และด้านการบรหิารจดัการเชงิธรุกจิ ซึง่มุง่เน้นการยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน

การบรหิาร และการจดัการธรุกจิ ครอบคลมุทัง้การบรหิารจดัการกระบวนการ

ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและยอมรับของผู้บริโภค และการส่งเสริม

กลยุทธ์ทางการตลาด ให้แก่ธุรกิจบริการที่เป็นสาขาธุรกิจบริการที่เช่ือมโยง

เพิม่ขดีความสามารถธรุกิจบรกิาร 
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The service business plays a vital role in Thailand’s economic 

growth, stability and development of Thailand, especially the revenue 

generation capacity and employment of large number, accounting for 

47.14 percent of the country’s economic wealth. The service sector has 

high growth potentials, expanding at an average of rate of 6.57 percent. 

Since, the service sector is susceptible to world’s economic 

developments, the state is expediting the restructuring of the Thai service 

business sector to boost its immunity to adverse external economic 

factors, raise its competitiveness and enhance its investment 

attractiveness, as well as expansion into the international markets. 

Service businesses, such as tourism related businesses, hospitals, 

healthcare, beauty enhancement, education, telecommunication, 

transportation, hotels / lodgings can strengthen their businesses by 

focusing on two areas – providing consistent quality service and 

maintaining maximum customers’ satisfaction and confidence. By 

adhering to such principles, a service business operator will likely attain 

business objectives, generate adequate revenue to support business 

operations in the long-run, earn the acceptance, recognition, loyalty of 

satisfied customers and be able to compete well with business rivals.   

The DBD strives to promote 

and enhance the competitiveness 

and growth of Thai service 

businesses, linking the local 

economy to the global markets. 

The emphasis will be on raising 

the management and service 

standards of local businesses in 

the service sector to create 

maximum customers’ satisfaction 

and consumers’ recognition and 

acceptance.  Furthermore, the 

DBD also assist local service 

businesses in terms of marketing 

strategies under the ASEAN 

Framework Agreement on 

Services (AFAS) which comprises 

of wholesalers, retailers, franchise 

businesses, service businesses, 

logistics service, tourism related 

businesses (restaurants, hotels / 

lodgings), healthcare (spa, 

therapeutic massage, nursing 

homes) and assets management 

service. Such businesses offers 

both opportunities and problems 

which we must expedite in 

promoting and developing it in a 

systematic manner with continuity 

for each business life cycle, or 

t h e  “ 3 - s t e p ”  Bu s i n e s s 

Development Guidelines.  
Strengthen management 
know-how and competency

Elevate businesses towards 
quality standards  

Promote marketing activities 

“3-step” 
Business Development Guidelines
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และอยู ่ภายใต้กรอบความตกลง 

ว่าด้วยบริการของอาเซยีน (ASEAN 

Framework Agreement on 

Services : AFAS) ประกอบด้วย 

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ 

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจ 

ท่องเที่ยว (ร้านอาหาร ภัตตาคาร 

และบริการที่พัก) ธุรกิจสุขภาพ 

(สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแล 

ผูส้งูอาย)ุ และธรุกจิบรหิารทรพัย์สนิ 

ซึ่งเป็นสาขาธุรกิจที่เป็นทั้งโอกาส

และผลกระทบที่จะต้องเร่งปรับตัว 

โดยได้วางแนวทางการส่งเสริม

พัฒนาอย ่างเป ็น ข้ันตอนและ 

มีความต่อเนื่องในแต่ละวงจรชีวิต

ของธุรกิจ เรียกว่า “บันได 3 ขั้น” 

ข้ันที่ 1 สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร

จัดการ เน้นการสร้างองค์ความรู ้ในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด  

การบญัชกีารเงนิ และกลยทุธ์ทางธรุกจิสมยัใหม่ ให้มกีารบรหิารจดัการธรุกจิ

อย่างเป็นระบบ ลดต้นทนุ และเพิม่สดัส่วนรายได้ ส�าหรบัการประกอบธรุกจิ

ในภูมิภาคอาเซียน และเตรียมพร้อมแข่งขันในระดับสากล

ขั้นที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีมีคุณภาพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการหรือมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับ 

รายสาขาธุรกิจเป้าหมาย สะท้อนจุดอ่อนจุดแข็งที่แท้จริงของธุรกิจ สามารถ 

น�าไปใช้ก�าหนดทิศทางในการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น 

 

โดยได ้สร ้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการรายธุรกิจ 

ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award และ  

Thailand Quality Award (TQA) 13 เกณฑ์ธุรกิจ ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ 

ดูแลผู้สูงอายุ ร้านอาหาร บริการที่พักที่มิใช่โรงแรม ซอฟต์แวร์ ซ่อมบ�ารุง

รถยนต์ ก่อสร้าง ให้บริการโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้าทางถนน) ค้าส่งค้าปลีก 

แฟรนไชส์ และบริหารทรัพย์สิน ในปี 2558 มีธุรกิจบริการผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพรวม 358 ราย 

สปา 

358
แฟรนไชส�

ค�าส�ง

ให�บร�การโลจ�สติกส� (ISO)

ให�บร�การโลจ�สติกส� (ขนส�งสินค�าทางถนน)

บร�การที่พักที่มิใช�โรงแรม

บร�หารทรัพย�สิน

ดูแลผู�สูงอายุ

ร�านอาหาร

นวดเพื่อสุขภาพ
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Spa

358
Franchise 

Wholesale trading

Logistics service (ISO) 

Logistics service (land cargo transport) 

Non-hotel lodging / accommodation 

Assets management 

Nursing home 

Restaurants

Therapeutic massage 

1st step: Strengthen management know-how and competency   

Focus is on helping business operators effectively manage their 

operations in terms of marketing, finance, develop new strategies, 

technology and innovation in a cost efficient manner to boost revenue 

and reduce production costs in order to be competitive in ASEAN and 

the international arena.  

2nd step: Elevate businesses towards quality standards  

Upgrading the quality of business management standards on par with 

accepted international standards of each business category. Evaluate 

the strengths and weaknesses of each business category and seek 

means to improve on deficiencies.  

 

DBD has establish 13 quality standards criteria for service related 

businesses, the Malcolm Baldrige National Quality Award and  

Thailand Quality Award (TQA) 

covering franchises, software 

developers, vehicle maintenance 

services, construction, logistics, 

transportation, wholesale / retail 

businesses, tourism related 

businesses (restaurants, hotels / 

lodgings), healthcare (spa, 

therapeutic massage, nursing 

homes) and property management 

service.There are 358 businesses 

that pass quality standards in 

2015
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ขั้นที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม

ทางด้านการตลาด การสร้างโอกาส

ทางการตลาด และการเชื่อมโยง

เครอืข่ายทางธรุกจิทัง้ในสาขาธรุกจิ

เดยีวกนัและต่างสาขา 

• เชื่อมโยงเครือข ่าย

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจพ้ืนฐาน

ของคนไทย โดยสร้าง “ร้านค้าส่ง 

ต้นแบบ” 88 ราย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ร้านค้าปลีกในเครือข่าย 10,200 ราย  

ซึง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ ครอบคลมุ 55 จงัหวดั รวมทัง้เชือ่มโยงเครอืข่าย 

ในห่วงโซ่อปุทานกบัประเทศเพือ่นบ้าน (กมัพชูา ลาว และพม่า) ณ กรมพฒันา

ธรุกจิการค้า เกดิการจบัคูธ่รุกจิระหว่างผูป้ระกอบการไทย-กมัพชูา 36 ธรุกจิ  

ผู้ประกอบการไทย-ลาว 21 ธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย-พม่า 11 ธุรกิจ  

และน�าผูป้ระกอบธรุกจิค้าส่งค้าปลกีเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิ 3 เส้นทาง

-  เส้นทางหนองคาย – เวยีงจนัทน์  6 ธรุกจิ (8 ราย)

-  เส้นทางสระแก้ว – บนัเตยีเมยีนเจย  5 ธรุกจิ (11 ราย)

-  เส้นทางประจวบครีขีนัธ์ - มะรดิ  12 ธรุกจิ (19 ราย)

• แฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก แฟรนไชส์เป็น

ระบบการค้าที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ

ขยายธรุกจิได้โดยง่ายและลงทนุต�า่ โดยปัจจบุนัมธีรุกจิ

แฟรนไชส์ไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดสากล (Franchise  

Go Inter) 22 ราย ใน 38 ประเทศทัว่โลก

• น�าผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ส�ารวจเส้นทางโลจสิตกิส์การค้าทีส่�าคญั เพือ่เชือ่มโยงเครอืข่าย

และขยายช่องทางการตลาด 3 เส้นทาง

 -  เส้นทาง R3A สสป.ลาว-จนี 15 ธรุกจิ 

 -  เส้นทางต่อยอด R10 ไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม 17 ธรุกจิ 

 -  เส้นทางกาญจนบรุ-ีทวาย 17 ธรุกจิ
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3rd step: Promote marketing activities to create business / market 

opportunities  and to establish business network in same business 

sector with other business sectors.  

• Establish network for wholesale / retail businesses - which 

is the foundation of Thai businesses. DBD established 88 ‘prototype’ 

wholesalers to serve as mentors for 10,200 retailers in their network 

covering 55 provinces nationwide and connection with network in the 

supply chain with neighbouring countries (Cambodia, Laos, Myanmar). 

The DBD helped established 36 business alliances between Thai and 

Cambodia businesses, 21 business alliances between Thai and Laos 

businesses and 11 business alliances between Thai and Myanmar 

businesses; and helped wholesale /  

retail business operators establish 

connect to the network via 3 

routes:  

- Nong Khai – Vientiane - 6 

businesses (8 cases)

- Sa Kaew - Banteay 

Mean ch e y ,  C ambod i a  5 

businesses (11 cases)

- Prachuab Khiri Khan - 

Myeik, Myanmar 12 business (19 

cases)

• Franchise Go Inter  Franchise business allows business operators to conveniently expand operations 

with modest capital outlay. Currently, 22 Thai franchise businesses have business operations in 38 countries 

around the world. 
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สร้างความพร้อมผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี

วชิาชพีบญัชเีป็นหนึง่ในธรุกจิ

บริการที่อยู ่ภายใต้กรอบความ

ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

(ASEAN Framework Agreement 

on Services : AFAS) ซึง่มเีป้าหมาย

ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรี

บริการวิชาชีพบัญชี มีการเจรจาให้

ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจ�ากัด  

ทั้งด้านการเปิดตลาด การปฏิบัติ

เยี่ยงชนชาติ และการเปิดให้บุคคล

ธรรมดาต่างชาติสามารถให้บริการ

ทางด ้านวิชาชีพบัญชีได ้  และ 

มีข้อตกลงยอมรับร่วมกันส�าหรับ

การให้บรกิารด้านบญัชแีห่งอาเซยีน 

(MRA) เพือ่สนับสนนุการเคลือ่นย้าย

แรงงานวิชาชีพบัญชีในอาเซียน  

และสนบัสนนุการน�าแนวปฏบิตัทิีด่ี

ที่สุดด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน

ต่างๆ มาปฏิบัติ ซึ่งกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี

ในฐานะผู ้แทนจากประเทศไทย  

ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน เพื่อก�าหนดความตกลง

ยอมรบัร่วมกนัของอาเซยีนส�าหรบั

สาขาบริการบัญชี (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement : MRA) อาท ิการก�าหนดคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบ

วชิาชพีบญัชอีาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Accountant : ACPA) 

การก�าหนดขั้นตอนด�าเนินการที่เหมาะสมในการเคล่ือนย้ายผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และส่งเสริม

กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงานบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์นักบัญชี

คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สามารถแข่งขัน 

ในระดบัโลก รวมทัง้การพฒันาส�านกังานบญัชคีณุภาพให้มกีารบรหิารจดัการ

ที่ดีมีคุณภาพ

สร้างนกับัญชคีณุภาพรุน่ใหม่ (Young & Smart Accountants)

นกับญัชทีีม่คีณุภาพมคีวามส�าคญัต่อนติบิคุคลในการสร้างความเชือ่มัน่ 

ต่อข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ เนื่องจากการจัดท�าบัญชีและงบการเงินของ

ธุรกิจต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งข้อมูลต้องมี

ความน่าเชือ่ถอื สามารถผลกัดนัให้ธรุกจิมคีวามยัง่ยนืและสามารถแข่งขนัได้ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า จงึให้ความส�าคญัต่อการพฒันานกัศกึษาสาขา

บัญชีที่ก�าลังจบการศึกษา เพื่อเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ  

พร้อมมทีกัษะความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิานจรงิ (Simulation) และเป็น

แรงงานคุณภาพทีม่คีวามรู้ (Knowledge Workers) รวมทัง้เป็นก�าลงัส�าคญั 

ในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป ตลอดจนเตรียม 
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Creating readiness of accounting firms 

The accounting profession is one of the service businesses covered 

by the ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). The objective is 

to break down barriers / restrictions which in the past may have prevented 

accounting firms and accountants from providing accounting service in 

other ASEAN countries. The liberalization of the accounting profession in 

ASEAN would operate under the ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

(MRA) which will specify the accepted qualifications and standards of 

accountants in accordance to the ASEAN Chartered Professional 

Accountant (ACPA). As representative of Thailand, the DBD and the 

Federation of Accounting Professions participated with ASEAN counterparts 

to specify mutual agreement on the MRA. 

The DBD continues to assist in the development of knowledge and 

promote business activities of accounting firms and accountants to help 

local accounting firms / accountants compete well with ASEAN rivals and 

to maximize contribution to the country’s development. This covers the 

planting of seeds to produce quality accountants to developing local 

accounting firms’ capacity to compete on the international arena, as well 

• DBD accompanied logistics service business operators to survey the 3 vital  logistic routes 

which they could connect their market networks and expand marketing channels: 

 - R3A routes, Laos – China (15 busineses)   

 -  Extension of R10 Thai-Cambodia-Vietnam (17 businesses)  

 -  Kanchanaburi – Dawei (17 businesses) 

as helping local accounting firms 

establishing quality management 

system. 

Creating new generation of 
Young & Smart Accountants 

Competent accountants are 

vital to the success of business 

operators, as accurate and 

reliable financial statements 

prepared by qualified accounting 

in accordance to the accepted 

accounting standards and related 

laws are vital to the long-term 

success of business operators 

and their ability to maintain 

business competitiveness.  
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ความพร้อมให้สามารถแข ่งขัน 

กั บ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี 

ในประเทศต่างๆ ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได ้ โดยกรม 

พัฒนาธุรกิจการค ้าได ้ลงนาม 

ข ้อตกลง (MOU) กับสถาบัน

อุดมศึกษา 50 แห่ง ที่มีการเรียน 

การสอนในสาขาบญัช ี เพือ่ร่วมกนั 

ผลิตเมล็ดพันธุ ์นักบัญชีคุณภาพ 

ตามโครงการ “สร้างนกับญัชคีณุภาพ 

รุน่ใหม่ (Young & Smart Accountants)” 

ซึง่มีนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษา

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

สอบผ่านโครงการ “สร้างนักบัญชี

คุณภาพรุน่ใหม่ (Young & Smart 

Accountants)” และได้รับวุฒิบัตร 

แล้ว 3,569 คน

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชปีฏบิตังิาน

ถกูต้องตามกฎหมาย โดยอบรมสัมมนาให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ทัง้รปูแบบการอบรมในห้องเรยีน และรปูแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning 

และ e-Training by VDO On Demand ภายใต้ www.dbdacademy.com  

รวมทัง้การเผยแพร่องค์ความรูท้ีจ่�าเป็นต่อผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีผ่านระบบ 

e-Magazine 

พฒันาสำานกังานบญัชคีณุภาพ

ส�านักงานบัญชีถือเป็นกลไกส�าคัญต่อการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท�า “โครงการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี” 

ขึ้นเมื่อปี 2549 และได้ด�าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

ส�านักงานบัญชีให ้มีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพภายใต้นโยบาย 

“บันได 3 ขั้น”

ขั้นที่ 1  บ่มเพาะต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ

    จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชี เพื่อเสริมสร้างให้มี 

การพัฒนาด้านบริการที่ได้มาตรฐาน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง รวมถึงเข้าใจในหลักการบริหารจัดการที่ดี 

มุ่งสู่การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ
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The DBD places emphasis in the educational development of 

young accounting students who will soon enter the accounting 

profession, including knowledge and practical skills acquired through 

simulated training. They will serve as ‘knowledge workers’ who will be 

vital part of development of quality accountants in Thailand in the future. 

The DBD signed an Memorandum of Understanding (MOU) with 50 

higher education institutions nationwide to produce a new generation 

of quality accountants under the  ‘Young & Smart Accountants’ program 

which will prepare Thai accountants to compete with ASEAN rivals under 

the ASEAN Economic Community (AEC)  environment. So far, 3,569 

people has passed and awarded with certificates of recognition from 

the ‘Young & Smart Accountants’ program. 

Develop potentials of accounting firms / accountants 

The DBD organized seminars, e-Learning and e-Training by VDO-

on-demand via www.dbdacademy.com to educate and encourage local 

accounting firms / accountants to comply with related laws.  

Develop quality accounting firms 

Since accounting firms are vital mechanism in creating business 

corporate governance, the DBD organized the ‘Accounting Firms 

Assurance’ project in 2006 and continued to support programs to 

upgrade the management system of local accounting firms under the 

following  “3 step” Business Development Guidelines.             

1st step: Lay foundation for quality accounting firms 

 Organize seminars for accounting firms / accountants to 

strengthen their abilities to provide quality accounting service according 

to accepted standards in line with changes in the business environment, 

as well as skills to effectively manage accounting service operations. 

2nd step: Raise the quality standards of accounting firms  

 Raise the quality standards of accounting firms through 

coaching, issue accounting manuals, preparation of business plans, conduct 

pre-audit to valuate the readiness 

of accounting firms in accordance 

to criteria, terms / conditions in 

assuring the quality of accounting 

firms in 2015, as well as in 

accordance to the DBD’s quality 

assurance terms / conditions for 

accounting firms, which serve as 

quality control guidelines. Such 

quality assurance criteria, terms / 

conditions are also in line with the 

ISO 9001 : 2008 standards and 

the good accounting ethic 

principles of accounting firms.  

Currently, 119 accounting firms 

have been classified as ‘quality 

accounting firms’. 

3rd step: Develop the 
potentials and network of 
quality accounting firms 

 Accoun t i ng  fi rms 
wh ich passed the qua l i t y 
assurance program, receive 
additional reinforcements from 
the DBD to enhance their 
potentials in international business 
management and language skills. 
They are advise to establish 
foreign business alliances, or join 
a network with other accounting 
firms which could help them 
compete effectively with foreign 
rivals as they expand their 
business in ASEAN under AEC 

business operating environment. 
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พฒันาศกัยภาพ สร้างสังคมผูป้ระกอบการ

ขั้นที่ 2  ยกระดับส�านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

    ด�าเนนิการบ่มเพาะ (Coaching) การเขียนคู่มือส�านกังานบญัชี การจดัท�าแผนธุรกจิ รวมทัง้การตรวจ

ประเมนิเพือ่เตรยีมความพร้อมส�านกังานบญัช ี(Pre-Audit) ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข ในการรบัรองคณุภาพส�านกังาน

บัญชี พ.ศ. 2558 และข้อก�าหนดการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการควบคมุคณุภาพ ซึง่ข้อก�าหนดการรบัรองคณุภาพส�านกังานบญัชนีี ้มคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

รวมทัง้ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี โดยปัจจบุนั มสี�านกังานบญัชยีกระดบัเป็นส�านกังานบญัชี

คุณภาพแล้ว จ�านวน 119 ส�านกังาน

ขั้นที่ 3  พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส�านักงานบัญชีคุณภาพ

  เปน็การส่งเสริมส�านกังานบญัชีทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพแลว้ ให้สามารถเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั 

เพือ่ก้าวสูต่ลาด AEC ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ด้วยการเสรมิสร้างทกัษะและความรูท้ีจ่�าเป็นทนัต่อสถานการณ์ รวมทัง้พฒันา 

ทักษะด้านภาษา นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจจากส�านักงานบัญช ี

กบัส�านกังานบญัชี 

ธุ ร กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ 

ขนาดย่อม (SMEs) เป็นรากฐาน

ส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ขยายตัวได้อย่างย่ังยืน ปัจจุบัน 

พบว่า ธุรกิจ SMEs จ�านวนกว่า  

2.8 ล้านราย ซึง่คดิเป็นร้อยละ 99.7 

ของจ�านวนธุรกิจทั้งหมด ก�าลัง

ประสบปัญหาในการด�าเนินธุรกิจ 

จากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก 

และความสามารถทางการแข่งขัน

โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

ที่ลดลง เป็นที่มาของการก�าหนด

ให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระ 

แห่งชาติ โดยกระทรวงพาณิชย์  

ซึ่งมีภารกิจเร ่งด ่วนในการเพิ่ม 

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ให้กบัผูป้ระกอบธรุกจิและวสิาหกจิ 

ทั่วประเทศ ในการสร ้างองค์ความรู ้  แนวคิดด ้านการพัฒนาธุรกิจ  

เพิม่ประสทิธภิาพด้านการบรหิารจดัการ ยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบรกิาร 

ให้สามารถขยายสู่ตลาด AEC และตลาดโลก พัฒนาเครือข่ายขยายโอกาส

ด้านการตลาด และเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลธุรกิจที่ยั่งยืน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนแนวทาง 

การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และยกระดบัธรุกจิ SMEs ไทย

สู ่ตลาด AEC โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่อ�านวยความสะดวก 

ต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจ�าเป็นต้องมี 

การประสานและเชื่อมโยงการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการบ่มเพาะองค์ความรู้ 

ด้านบริหารจัดการธุรกิจ เสริมสร้างทักษะ วิธีคิดในการประกอบธุรกิจที่ดี  

เพือ่ให้เป็นนกัธรุกจิมอือาชพีทีส่ามารถบรหิารจดัการองค์กรอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ สามารถน�าผลการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่เป็น 

รูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการขยายโอกาสทางการตลาดจากการเชื่อมโยง

เครอืข่ายผูป้ระกอบธรุกจิ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของชาติ

โดยรวม
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‘Entrepreneurs Society’ program to develop SMEs’ potentials 

The small and medium enterprises (SMEs) are important foundation 
which help drives the Thai economy and contribute to the country’s 
sustainable economic growth. Today, a considerable number of the 2.8 
million SMEs, or 99.7 percent of all business establishments are struggling 
to cope with the ongoing domestic and global economic slowdown,  
as well as declining competitiveness relative to foreign rivals. Therefore, 
the Ministry of Commerce has included the development of Thai SMEs 
on the national agenda of priorities aimed at raising the competitiveness 
of Thai businesses nationwide through providing them with know-how 
on how to manage their businesses professionally, raise the quality of 
goods and services and successfully expand their businesses to other 
ASEAN countries under the upcoming ASEAN Economic Community 
(AEC) operating environment, as well as other foreign markets worldwide 
through establishment of business alliances and networks to ensure 
long-term sustainable business growth.  

The Department of Business Development (DBD) plays a vital role 
in supporting the development of Thai SMEs and raise their potentials 
to compete with ASEAN rivals in the AEC business environment. The 
DBD helps provide conducive business operating environment for  

Thai SMEs to operate and expand 
their businesses both domestically 
and abroad. The DBD also works 
with other state agencies, 
educational institutions and the 
private sector to help SMEs 
improve their management, 
operating efficiency, marketing, 
accoun t i ng  and  financ i a l 
management within the framework 
of good corporate governance 
which will lay the foundation for 
Thai SMEs to expand and 
compete successfully abroad via 
the establishment of business 
alliances / network. A strong 
SMEs community will contribute 
positively towards Thailand’s 
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d 
development. 

The  DBD ’ s  p r og r am  
to develop business operators’ 
potentials will reinforce their 
know l edge ,  managemen t  
skills and business vision to 
enable them to manage their 
business operations professionally 
and able to adapt to changes in 
the business environment on  
a timely basis, as well at to tap 
new markets and business 
opportunities.

พันธมิตรเคร�อข�าย

ว�สาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ตลาดทุน

สถาบันการเง�น

สภาหอการค�าฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ

OTOP
SMEs
ธุรกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจขนาดใหญ�

YEC
Young FTI
Biz Club
สมาคมการค�า

องค�ความรู�

ตลาด

เง�นทุน

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

ให�เข�าถึง

สร�างเคร�อข�ายและ                          พันธมิตรทางธุรกิจสร�างความเข�มแข็งแก�ผู�ประกอบการ
สร�างโอกาสทางการตลาด

เช�่อมธุรกิจสู�ตลาดโลก

ระยะการพัฒนา
ของผู�ประกอบการ

Entrepreneur 
Life Cycle

Development

แนวปฎิบัติที่ดี
แนวคิดการเป�น
ผู�ประกอบการ

ท�องถิ่น ภูมิภาค ทั่วโลก

กลุ�มจังหวัด

จังหวัด

ชุมชน

AllianceNetwork

Entrepreneur      Society

Community Enterprise Educational Institution

Government

Private Sector

Capital Market

Financial Institution

Board of Trade of Thailand

The Federation of Thai Industries

Social Enterprise

Large Business

Trade Association

Connect to

Information / 
know-how

Market

Capital funds

Technology / 
innovation

Best Practices Entrepreneurial spirit

Entrepreneur                           Collaborative NetworkEntrepreneur Competitiveness Entrepreneur Connect to the World

Local Global

Union County

Province

Community

Regional

เร�่มต�น การเจร�ญเติบโต กําหนด การขยายตัวStart Up Growth Maturity Expansion

สร�างนักธุรกิจรุ�นใหม�
Create new generation of business operators 

พัฒนานักการค�ามืออาช�พ
Develop Smart Professional Entrepreneur 

พัฒนานักการตลาดเช�งสร�างสรรค�
Develop Advanced Creative Marketeer elevate to IDE

ยกระดับสู� IDE

บ�มเพาะเช�งลึก/ให�คำปร�กษา/จับคู�ธุรกิจ/สร�างเคร�อข�ายธุรกิจ Lay in-depth foundation / provide advisory service / business matching / create business network

การบร�หารจัดการ Management operations    

กฎหมาย การเง�น บัญช� การตลาด IT นวัตกรรม มาตรฐาน ความเสี่ยง

Law Finance  Accounting  Marketing IT Innovation  Standard Risks
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พันธมิตรเคร�อข�าย

ว�สาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ตลาดทุน

สถาบันการเง�น

สภาหอการค�าฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ

OTOP
SMEs
ธุรกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจขนาดใหญ�

YEC
Young FTI
Biz Club
สมาคมการค�า

องค�ความรู�

ตลาด

เง�นทุน

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

ให�เข�าถึง

สร�างเคร�อข�ายและ                          พันธมิตรทางธุรกิจสร�างความเข�มแข็งแก�ผู�ประกอบการ
สร�างโอกาสทางการตลาด

เช�่อมธุรกิจสู�ตลาดโลก

ระยะการพัฒนา
ของผู�ประกอบการ

Entrepreneur 
Life Cycle

Development

แนวปฎิบัติที่ดี
แนวคิดการเป�น
ผู�ประกอบการ

ท�องถิ่น ภูมิภาค ทั่วโลก

กลุ�มจังหวัด

จังหวัด

ชุมชน

AllianceNetwork

Entrepreneur      Society

Community Enterprise Educational Institution

Government

Private Sector

Capital Market

Financial Institution

Board of Trade of Thailand

The Federation of Thai Industries

Social Enterprise

Large Business

Trade Association

Connect to

Information / 
know-how

Market

Capital funds

Technology / 
innovation

Best Practices Entrepreneurial spirit

Entrepreneur                           Collaborative NetworkEntrepreneur Competitiveness Entrepreneur Connect to the World

Local Global

Union County

Province

Community

Regional

เร�่มต�น การเจร�ญเติบโต กําหนด การขยายตัวStart Up Growth Maturity Expansion

สร�างนักธุรกิจรุ�นใหม�
Create new generation of business operators 

พัฒนานักการค�ามืออาช�พ
Develop Smart Professional Entrepreneur 

พัฒนานักการตลาดเช�งสร�างสรรค�
Develop Advanced Creative Marketeer elevate to IDE

ยกระดับสู� IDE

บ�มเพาะเช�งลึก/ให�คำปร�กษา/จับคู�ธุรกิจ/สร�างเคร�อข�ายธุรกิจ Lay in-depth foundation / provide advisory service / business matching / create business network

การบร�หารจัดการ Management operations    

กฎหมาย การเง�น บัญช� การตลาด IT นวัตกรรม มาตรฐาน ความเสี่ยง

Law Finance  Accounting  Marketing IT Innovation  Standard Risks
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

พันธมิตรเคร�อข�าย

ว�สาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ตลาดทุน

สถาบันการเง�น

สภาหอการค�าฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ

OTOP
SMEs
ธุรกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจขนาดใหญ�

YEC
Young FTI
Biz Club
สมาคมการค�า

องค�ความรู�

ตลาด

เง�นทุน

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

ให�เข�าถึง

สร�างเคร�อข�ายและ                          พันธมิตรทางธุรกิจสร�างความเข�มแข็งแก�ผู�ประกอบการ
สร�างโอกาสทางการตลาด

เช�่อมธุรกิจสู�ตลาดโลก

ระยะการพัฒนา
ของผู�ประกอบการ

Entrepreneur 
Life Cycle

Development

แนวปฎิบัติที่ดี
แนวคิดการเป�น
ผู�ประกอบการ

ท�องถิ่น ภูมิภาค ทั่วโลก

กลุ�มจังหวัด

จังหวัด

ชุมชน

AllianceNetwork

Entrepreneur      Society

Community Enterprise Educational Institution

Government

Private Sector

Capital Market

Financial Institution

Board of Trade of Thailand

The Federation of Thai Industries

Social Enterprise

Large Business

Trade Association

Connect to

Information / 
know-how

Market

Capital funds

Technology / 
innovation

Best Practices Entrepreneurial spirit

Entrepreneur                           Collaborative NetworkEntrepreneur Competitiveness Entrepreneur Connect to the World

Local Global

Union County

Province

Community

Regional

เร�่มต�น การเจร�ญเติบโต กําหนด การขยายตัวStart Up Growth Maturity Expansion

สร�างนักธุรกิจรุ�นใหม�
Create new generation of business operators 

พัฒนานักการค�ามืออาช�พ
Develop Smart Professional Entrepreneur 

พัฒนานักการตลาดเช�งสร�างสรรค�
Develop Advanced Creative Marketeer elevate to IDE

ยกระดับสู� IDE

บ�มเพาะเช�งลึก/ให�คำปร�กษา/จับคู�ธุรกิจ/สร�างเคร�อข�ายธุรกิจ Lay in-depth foundation / provide advisory service / business matching / create business network

การบร�หารจัดการ Management operations    

กฎหมาย การเง�น บัญช� การตลาด IT นวัตกรรม มาตรฐาน ความเสี่ยง

Law Finance  Accounting  Marketing IT Innovation  Standard Risks
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

การเสร�มสรางองคความรูในการดำเนินธุรกิจ 
เพ��อใหผูประกอบการ SMEs มีความรูพ��นฐานที่จำเปนตอการประกอบธุรกิจ 

•  การเร�่มตนธุรกิจ /  Business Startup

•  การบร�หารการเง�น / Business Financial Management 

• การบร�หารจัดการ / Business Management

•  การตลาดและแบรนด / Marketing and Branding 

•  นวัตกรรมธุรกิจ / Business Innovation

• แนวโนม/กระแสธุรกิจ/การเปลี่ยนแปลง / Business Trends/Business Tide/Volatility

• สรางเคร�อขายผูประกอบธุรกิจ / Buildup of business operator networks

•  การเร�่มต�นธุรกิจ
• หลักสูตรการบร�หารการเง�น
• หลักสูตรการบร�หารจัดการ
•  หลักสูตรการตลาดและแบรนด�
•  นวัตกรรมธุรกิจ
• แนวโน�ม/กระแสธุรกิจ/การเปลี่ยนแปลง
• หลักสูตรสร�างเคร�อข�ายผู�ประกอบธุรกิจ

การเขาอบรม DBD Academy ดวยตนเอง

Walk-in DBD Academy training sessions held at the Department of Business Development

ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา จำนวน 7 หลักสูตร

The training was provided in 7 different topics as follows.

รูปแบบ Text and Animation

สามารถรับฟ�งเทปเสียงจากหลักสูตรในรูปแบบ Text and 

Animation 

รูปแบบเสียง (Audio) 

การเร�ยนรูทางสื่อออนไลน (e-Learning) 

ผานระบบ Learning Management System

ใน www.dbdacademy.com  
e-learning through Learning Management System 

embedded in www.dbdacademy.com

สามารถรับชม VDO การอบรมสัมมนาของกรมยอนหลังได

ผาน www.dbdacademy.com  

รูปแบบ VDO On Demand 

The DBD website visitors were able to watch 

the programs of VDO-recorded seminars hosted 

by the Department 

e-learning through VDO on Demand

สามารถรับฟ�งคำปร�กษาออนไลน

จากผูเช�่ยวชาญในดานตาง ๆ

รูปแบบ VDO Conference

The website visitors may obtain online 

coaching given by business experts.

e-learning through VDO conference

By using the audio feature of the system, the website 

visitors were able to listen to text-and-animation 

seminars

e-learning through audio

To support SMEs business operators 
in acquiring fundamental knowledge necessary for them to effectively run businesses and be 

part of official business community 

e-learning content in texts
and animation

การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ เป็นการเสรมิสร้างองค์ความรู ้พฒันาทกัษะ วธิคีดิ การเป็นนกัธรุกจิทีด่ ี

แก่ผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ มีความพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์

ทางธุรกิจอย่างรอบด้าน รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางการตลาด ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 

การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจ (DBD Academy) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้มี

ความรู ้ความเข้าใจในการเร่ิมต้นธุรกิจอย่างครบวงจร สนับสนุนให้เข ้าสู ่ระบบการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู ้ประกอบการ SMEs รายใหม่ รวมทั้งมีบริการ 

ให้ค�าปรึกษาธุรกิจ โดยในปี 2558 มีผู้เข้ารับการพัฒนาแล้ว จ�านวน 702 ราย ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ได้พัฒนาระบบการเรียนรู ้ในหลักสูตรพื้นฐานการประกอบธุรกิจผ่านส่ือออนไลน์ e-Learning ทางเว็บไซต์  

www.dbdacademy.com ใน 8 หลักสูตร 24 หัวข้อวิชา มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น จ�านวน 1,302 ราย
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

การเสร�มสรางองคความรูในการดำเนินธุรกิจ 
เพ��อใหผูประกอบการ SMEs มีความรูพ��นฐานที่จำเปนตอการประกอบธุรกิจ 

•  การเร�่มตนธุรกิจ /  Business Startup

•  การบร�หารการเง�น / Business Financial Management 

• การบร�หารจัดการ / Business Management

•  การตลาดและแบรนด / Marketing and Branding 

•  นวัตกรรมธุรกิจ / Business Innovation

• แนวโนม/กระแสธุรกิจ/การเปลี่ยนแปลง / Business Trends/Business Tide/Volatility

• สรางเคร�อขายผูประกอบธุรกิจ / Buildup of business operator networks

•  การเร�่มต�นธุรกิจ
• หลักสูตรการบร�หารการเง�น
• หลักสูตรการบร�หารจัดการ
•  หลักสูตรการตลาดและแบรนด�
•  นวัตกรรมธุรกิจ
• แนวโน�ม/กระแสธุรกิจ/การเปลี่ยนแปลง
• หลักสูตรสร�างเคร�อข�ายผู�ประกอบธุรกิจ

การเขาอบรม DBD Academy ดวยตนเอง

Walk-in DBD Academy training sessions held at the Department of Business Development

ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา จำนวน 7 หลักสูตร

The training was provided in 7 different topics as follows.

รูปแบบ Text and Animation

สามารถรับฟ�งเทปเสียงจากหลักสูตรในรูปแบบ Text and 

Animation 

รูปแบบเสียง (Audio) 

การเร�ยนรูทางสื่อออนไลน (e-Learning) 

ผานระบบ Learning Management System

ใน www.dbdacademy.com  
e-learning through Learning Management System 

embedded in www.dbdacademy.com

สามารถรับชม VDO การอบรมสัมมนาของกรมยอนหลังได

ผาน www.dbdacademy.com  

รูปแบบ VDO On Demand 

The DBD website visitors were able to watch 

the programs of VDO-recorded seminars hosted 

by the Department 

e-learning through VDO on Demand

สามารถรับฟ�งคำปร�กษาออนไลน

จากผูเช�่ยวชาญในดานตาง ๆ

รูปแบบ VDO Conference

The website visitors may obtain online 

coaching given by business experts.

e-learning through VDO conference

By using the audio feature of the system, the website 

visitors were able to listen to text-and-animation 

seminars

e-learning through audio

To support SMEs business operators 
in acquiring fundamental knowledge necessary for them to effectively run businesses and be 

part of official business community 

e-learning content in texts
and animation

Boosting business management know-how via DBD Academy helps provide and develop  

new business operators’ knowledge and skills in the overall management of business operations. The DBD 

Academy will provide new business / management related curriculums in line with the needs of today’s 

business operators, including advisory service for new SMEs. In 2015, there were 702 SMEs business operators 

enrolled in the DBD Academy. The DBD has developed the 8 online basic curriculums covering 24 topics on 

business management via e-Learning at website: www.dbdacademy.com which 1,302 SMEs business operators 

participated in. 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) เพื่อบ่มเพาะเชิงลึก

ด้านการบริหารจัดการและการตลาด การจัดท�าแผนกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจ  

เพือ่สร้างความพร้อมแก่ผูป้ระกอบธรุกจิให้สามารถบรหิารจดัการองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมคีณุภาพเป็นมาตรฐาน

สากล รวมทั้งให้ค�าปรึกษาธุรกิจ การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ และจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social 

Responsibility) โดยได้คัดเลือกนักธุรกิจ SMEs ต้นแบบที่ดี (Best Practice) จ�านวน 6 ราย ได้แก่

หลักสูตร DBD-Smart Professional Entrepreneur (DBD-SPE รุ�น 2)

นายบุตรพจน�  พลพิพัฒน�พงศ� บร�ษัท สเปเช�ยลตี้เท็คคอร�ปอเรชั่น จำกัด 

นางสาวสุร�รัตน�  ทรัพย�เสร�ชัย บร�ษัท โอเร�ยนทอลคอฟฟ��แอนด�ที จำกัด 

นายเกร�ยงศักดิ์  ทับทิมศร� บร�ษัท โทเทิ่ลร�ช เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด 

(จำหน�ายสินค�าในโรงงานอุตสาหกรรม) ดีเด�น

ดีมาก

ดี

(จำหน�ายเมล็ดกาแฟคั่ว)

(จำหน�ายบ�าน Knock Down)

1

2

3

หลักสูตร DBD-Smart Professional Entrepreneur (DBD-SPE รุ�น 3)

นายชัยวัฒน�  ทิพย�พิทักษ�โชค บร�ษัท กันฉะ แฮปป�� ดร�้งค� จำกัด 

นายกำพล  คำลัยศักดิ์ บร�ษัท ส.แก�นนครพัฒนาการขนส�ง จำกัด 

นางสาวสุชารัตน�  อิงคะโชติพงศ� บร�ษัท สุทธ�ภัณฑ� ฟู�ด เทรด จำกัด 

(จำหน�ายอาหารและเคร�่องดื่ม)

 (บร�การขนส�ง)

(จำหน�ายน�ำตาลมะพร�าว)

1

2

3

ดีเด�น

ดีมาก

ดี
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

DBD-Smart Professional Entrepreneur (DBD-SPE) development program is designed to produce 

professionals in management, marketing, who can develop effective business plans and strategies to help 

businesses operate in an effective and cost efficient manner on par with international standards. The DBD-

SPE also provides business consultancy service, arrange prototype business visits / studies and organize 

corporate social responsibility activities. The DBD had selected the following 6 ‘Best Practice’ SMEs business 

professionals: 

DBD-Smart Professional Entrepreneur (DBD-SPE) curriculum (class 2) 

Mr. Butrpoj  Polpipatpongse, Specialty Tech Corporation Co., Ltd. 

Miss Sureerat  Sarpserichai, Oriental Coffee & Tea Co., Ltd. 

Mr. Kriangsak  Tubtimsri, Total Engineering Supplies Co Ltd

(distribute industrial / factories related goods) 

(distribute coffee beans)

(distribute home Knock Down)

1

2

3

Excellent

Very good 

Good

DBD-Smart Professional Entrepreneur (DBD-SPE) curriculum (class 3) 

Mr. Chaiwat  Tipitakchoke, Kancha Happy Drink Co., Ltd. 

Mr. Kampol  Kamlaisak, So Kaen Nakhon Phatthanakan Transport Co., Ltd.

Miss Sucharat  Ingkachotipongse, Suttiphan Food Trade Co., Ltd. 

(distribute foods and beverages) 

(transport service)

(distribute coconut palm sugar) 

1

2

3

Excellent

Very good 

Good
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยรองรับ AEC (DBD-Advance Professional Entrepreneur : 

DBD-APE) เพือ่พฒันาต่อยอดผูป้ระกอบการทีผ่่านการพฒันาจากกรมในปีทีผ่่านมา โดยบ่มเพาะเชงิลกึ ให้ค�าปรกึษา

รายธรุกจิ ศกึษาดงูานธรุกจิต้นแบบในต่างประเทศ เพือ่เสรมิสร้างโอกาสทางการตลาด และพฒันาศักยภาพการด�าเนนิ

ธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมภายหลังการเปิดตลาด AEC โดยได้คัดเลือกนักธุรกิจ SMEs เป็นต้นแบบที่ดี 

(Best Practice) จ�านวน 3 ราย ได้แก่

หลักสูตร DBD-Advance Professional Entrepreneur (DBD-APE 2)

ดร.ถานันดร�  วัชโรทยางกูร บร�ษัท ฟอร�ซ อินเตอร�เนชั่นเนล จำกัด 

นายป�ยะพงศ�  เตชะจารุวงศ� บร�ษัท เอสพีเค เครน จำกัด

นางรัตตินันท�  สวัสดิวรนันท� บร�ษัท ซ� เอส ชู จำกัด

(จำหน�ายผลิตภัณฑ�บำรุงรถยนต�) ดีเด�น

ดีมาก

ดี

(บร�การให�เช�ารถเครน)

(ผลิตและจำหน�ายรองเท�านินจา)

1

2

3

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ

การค ้ายั ง เป ็นหน ่วยงานหลัก 

ในการจดทะเบียนสมาคมการค้า 

ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  

พ.ศ. 2509 ก�ากบัดแูลให้สมาคมการค้า 

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ 

ไปกับการสร ้ างความเข ้มแข็ ง 

ให้สมาคมการค้า มีการบรหิารจัดการ 

ทีเ่ป็นมาตรฐาน สนบัสนนุการสร้าง 

และเชือ่มโยงเครือข่ายสมาคมการค้า 

ทัง้ในและต่างประเทศ

1. การสร้างความเข้มแขง็สมาคม

การค้า

(1) การเสรมิสร้างองค์ความรู้ 

เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการ

สมาคมการค้า

สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู ้บริหารและสมาชิก 

สมาคมการค้า เกี่ยวกับองค์ความรู ้ที่จ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการ 

สมาคมการค้า ได้แก่ การบรหิารจดัการสมาคมการค้า สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ 

ข้อกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ระยะเวลา 6 ชัว่โมง โดยมผีูเ้ข้ารบัการอบรม 

จ�านวน 143 ราย / 81 สมาคม 

(2) การพฒันาศกัยภาพสมาคมการค้า 

พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการจัดท�ายุทธศาสตร ์

สมาคมการค้า ภายใต้หลักสูตร “การบรหิารจดัการสมาคมการค้าเชิงกลยทุธ์ 

(Association Strategy Executive Program : DBD-ASEP)” โดยมีผู้ผ่าน 

การบ่มเพาะเชงิลกึ จ�านวน 61 ราย / 30 สมาคม และมผีูผ่้านการบ่มเพาะฯ  

ทีส่ามารถจัดท�ายทุธศาสตร์สมาคมการค้าได้ 26 สมาคม 

(3) การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์สมาคมการค้า

ให้ค�าปรกึษาและแนะน�าสมาคมการค้าทีผ่่านการพฒันาจากกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า หรือสมาคมการค้าที่ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ให้สามารถ 

น�าแผนยทุธศาสตร์ไปขบัเคล่ือนสู่การปฏบิตัจิรงิได้อย่างเป็นรปูธรรม โดยมีผูผ่้าน 

การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ รวม 16 สมาคม และ  

มีความเห็นร่วมกันจัดงานสัมมนา Trade Association Seminar 2015  
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DBD-Advance Professional Entrepreneurs (DBD-APE) development program as preparation for AEC 

is designed to further develop  in-depth skills for business operators who has enrolled in DBD’s business 

management development curriculums in the previous year. The DBD provides business consultancy service, 

arrange prototype business visits overseas to help them prepare to operate and compete well under the AEC 

business environments. The DBD had selected the following 3 ‘Best Practice’ SMEs business professionals: 

DBD-Advance Professional Entrepreneur (DBD-APE 2) curriculum

Dr. Thanund  Watcharotayangkul, Force International Co., Ltd. 

Mr. Piyapong  Techajaruwongse, SPK Crane Co., Ltd. 

Mrs. Ratinun  Sawadeevarund, CS Shoe Co., Ltd. 

(automobile maintenance products)

(crane leasing service) 

(manufactures / distributes Ninja shoes)

1

2

3

Excellent

Very good 

Good

In addition, the Department of Business Development (DBD) is also 

the agency which provides business registration services to various trade 

associations in accordance to the Trade Association Act of 1966 and 

regulates trade associations to ensure they comply with the related laws 

and regulations. The DBD also helps strengthen the trade associations 

through establishment of networks of trade association both local and 

abroad which will raise their management standards. 

1. Strengthening trade associations 

(1) Developing fundamental management knowledge for trade  

associations 

Reinforce trade associations’ basic management knowledge and 

skills, as well as related issues on economic factors, laws and regulations 

(6 hours seminar, attended by 143 executives from 81 trade associations)  

(2) Developing trade associations’ potentials  

Develop management knowledge and skills and preparation of 

strategies for the trade associations under the curriculum ‘Association 

Strategy Executive Program’ 

(DBD-ASEP), attended by 61 

execut ives f rom 30 t rade 

a s s o c i a t i o n s ;  2 6  t r a d e 

associations passed the strategy 

preparation seminar.   

(3) Trade associations 

strategic drive 

Provide consultat ion / 

a d v i s o r y  s e r v i c e s  a n d 

recommendat ions to trade 

associations which participated 

in the DBD’s development 

program, or trade associations 

which have prepared strategic 

plans that can be implemented. 

A total of 16 trade associations 
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เพื่อ เผยแพร ่องค ์ความรู ้ ด ้ วย 

การบรรยายและเสวนาให ้แก  ่

สมาชิกสมาคมการค้า ให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยม ี

ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา จ�านวน 172 ราย

(4) การประกวดสมาคม 

การค้าดเีด่น 

เ พ่ือเป ็นการเชิดชู เกียรติ

สมาคมการค้าทีม่กีารบรหิารจัดการ

ตามหลักมาตรฐานสากล และ

ก ร ะ ตุ ้ น ใ ห ้ ส ม า ค ม ก า ร ค ้ า 

มีการพัฒนาองค์กรและบทบาท 

ในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดัน

สมาคมการค้าให้เป็นผู้น�าสมาชิก 

ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ 

ให้มีความเข้มแขง็ ซึง่กรมพฒันาธรุกจิ 

การค้า ร ่วมกับสภาหอการค้า 

แห ่งประเทศไทย จัดกิจกรรม 

การประกวดสมาคมการค้าดเีด่นขึน้  

โดยปี 2558 มสีมาคมการค้าได้รบั

รางวลัสมาคมการค้าดเีด่นประจ�าปี 

2558 จ�านวน 18 สมาคม และ 

ผู ้บ ริหารสมาคมการค ้าดี เด ่น  

จ�านวน 11 ราย รวม 29 รางวลั 

(5) การเชือ่มโยงเครอืข่ายสมาคมการค้า 

เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจและขยายโอกาส

ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงเครือข ่าย 

สมาคมการค้าในธุรกิจประเภทอาหาร-เครื่องดื่มที่ประเทศมาเลเซีย  

และมีสมาคมการค้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ�านวน 4 สมาคม ในขณะที่ 

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าในธุรกิจประเภทท่องเที่ยวที่ประเทศ

กมัพชูา และมสีมาคมการค้าเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว จ�านวน 7 สมาคม 

2. การก�ากับดูแลสมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

(1) การถอนร้าง (Cleansing) สมาคมการค้า 

ด�าเนนิการถอนร้างสมาคมการค้าทีข่าดการตดิต่อกบัส�านกังานทะเบยีน

สมาคมการค้า 2 ปีขึ้นไป หรือไม่น�าส่งส�าเนางบดุลหรือรายงานประจ�าป ี

ต่อนายทะเบยีนตดิต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป เพือ่ให้ฐานข้อมูลสมาคมการค้า 

มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

พฒันาศกัยภาพสมาคมการค้า และก�ากบัดแูลสมาคมการค้าให้ปฏบิตัถิกูต้อง

ตามกฎหมาย สร้างความน่าเชือ่ถอื และส่งเสรมิธรรมาภบิาลในการด�าเนนิ

กจิการของสมาคมการค้าให้แก่สมาชกิเพิม่มากขึน้

(2) การตรวจเยีย่มสมาคมการค้า

ด�าเนินการตรวจเย่ียมสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม 

การประกอบธรุกจิของสมาชกิในเขต กทม. จ�านวน 87 สมาคม และภมูภิาค 

15 สมาคม เพือ่รบัฟังปัญหาและอปุสรรค รวมทัง้ตดิตามการด�าเนนิงาน และ

สร้างความตระหนกัให้ผูบ้รหิารสมาคมการค้าเหน็ความส�าคญัในการพฒันา

และเพิม่บทบาทสมาคมการค้าให้เป็นตวัแทนทีเ่ข้มแขง็ของกลุม่ธรุกจิ
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have qualified to participate in the strategic drive activities. There was 

consensus to organize the Trade Association Seminar 2015 to 

disseminate information and knowledge via lectures and seminars for 

the DBD-member  trade associations  to help them grow on a sustainable 

basis. About 172 people attended the Trade Association Seminar 2015. 

(4) Establish network of trade associations  

Establish local and foreign network of trade associations, such as 

the formation of a network of 4 trade associations for foods and 

beverages business in Malaysia and a network of 7 trade associations 

for tourism related business in Cambodia.

(5) Outstanding trade associations contest  

In 2015, the Department of Business Development and the Thai 

Chamber of Commerce organized a contest in recognition of the 

outstanding trade associations for their management professionalism 

on par with international standards. The awards serve to provide  

encourage trade associations to continue to make improvements and 

raise their standards. For this year, a total of 29 awards were awarded 

to 18 trade associations  and 11 executives of trade association.  

(6) Connecting network of trade associations  

Establish network of trade associations which contributed to the 

business  development and expansion for various businesses, both 

domestically and abroad, such as the formation of a network of 4 trade 

associations for foods and 

beverages business in Malaysia 

and a network of 7 trade 

associations for tourism related 

business in Cambodia.

2. Regulating trade associations 

to ensure compliance with laws /  

regulations 

(1) Cleansing of trade 

associations  

Remove, or ‘cleanse’ out 

trade associations which have not 

been in regular contact with the 

trade association’s registrar for 2 

years, or more, or did not submit 

copies of their financial statements, 

or annual reports to the registrar 

for 3 years, or more. This is to 

ensu re  re l evan t  bus iness 

information is accurate and 

updated regularly for the benefit 

of other members of the  trade 

associations in terms of developing 

their potentials and to promote 

corporate governance. 

(2) Trade associations 

visits 

Make regular visits to the 

87 trade associations in Bangkok 

and 15 trade associations in the 

provinces,  listen to their problems, 

follow-up on their operations and 

remind t rade associat ions 

executives to strengthen and 

expand the ro le o f  t rade 

associations for the benefit of the 

business sector. 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

8 

68

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

การสนับสนุนเครือข่าย 

ผู้ประกอบธุรกิจ Biz Club  เป็น 

การรวมกลุ ่มธุรกิจ SMEs และ 

เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละ

พื้น ท่ี  ให ้ เกิดการแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

ก ร ะตุ ้ น ก า รพัฒนาศั ก ยภาพ 

การบริหารจัดการและยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ 

รวม ท้ั ง เป ็ นการขยายโอกาส  

ในการต่อยอดธุรกิจในระดับสากล 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 

จังหวัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย

ให ้บรรลุผลตามวัตถุประสงค ์ 

ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ได้สนับสนนุการจดัตัง้ศนูย์เครอืข่าย 

ธรุกจิ Biz Club ทัว่ประเทศ 40 แห่ง 

มีสมาชิกรวม 8,493 ราย แบ่งเป็น

เครอืข่ายธรุกจิ Biz Club ส่วนกลาง 

และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ในส่วนภูมิภาค 39 จังหวัด ประกอบด้วย 

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร 

นครสวรรค์ ล�าปาง พะเยา ตาก แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าพูน

ภาคกลาง 6 จงัหวดั ได้แก่ กาญจนบรุ ีชยันาท เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ 

(หัวหิน) สมุทรสาคร ปทุมธานี

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา) จันทบุรี ตราด ระยอง 

สระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ หนองคาย ร้อยเอ็ด อ�านาจเจริญ อุดรธานี  อุบลราชธานี นครพนม 

มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ มหาสารคาม

ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ระนอง สตูล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของศูนย์ 

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การจัดอบรม/สัมมนา 

การให้ค�าปรกึษาธรุกจิโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการ  และการตลาด 

การศึกษาดูงาน การสร้างเครือข่ายธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ  

Biz Club ทัง้ภายในจงัหวดั ระหว่างจงัหวดั ระหว่างภาค และในระดบัประเทศ 

ได้มีการรวมกลุ่ม Biz Club ทั่วทุกภูมิภาค เป็นเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย 

(Biz Club Thailand) ขึ้นในปี 2557 เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 

ทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างมั่นคง 
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‘Biz Club’ is a local network of SMEs operators in each province. Such Biz Club allows the sharing 

and exchanging of experiences, problems, solutions, know-how and new ideas on how to improve the 

standards of goods / services, boost productivity, sales, revenue, minimize operating costs, expand markets 

locally and abroad. Each provincial Biz Club is headed by a management committee who will guide members 

to attain objectives. The 40 Biz Club networks nationwide which the DBD helped established currently have  

8,493 members. The SMEs networks comprise of a central Biz Club and provincial Biz Clubs (39 provinces) 

as follows : 

Northern region (11 provinces) : Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanulok, Phichit, Nakorn Sawan, Lampang, 

Payao, Tak, Phrae, Mae Hong Son, Lamphun  

Central region (6 provinces) : Kanchanaburi, Chai Nat, Phetchaburi, Prachuab Khiri Khan (Hua Hin), 

Samut Sakhon, Pathum Thani 

Eastern region (5 provinces) : Chonburi (Pattaya), Chanthaburi, Trat, Rayong, Sa Kaeo 

Northeastern  region  (13 provinces) : Khon Kaen, Nakhorn Ratchasima, Buri ram, Nong Khai, Roi Et,   

Amnat Chareon, Udon Thai, Ubon Ratchathani, Nakorn Phanom, Mukdahan, Loei, Si Saket, Mahasarakham 

Southern region (4 provinces) : Phuket, Songkhla, Ranong, Satul

The DBD continues to support Biz Club activities, such as training sessions/ seminars, bring in experts to 

give business advisory service on management, marketing, organized field trips and help establish business 

network / alliances and connections with other members of the Biz Club network within the provinces, between 

provinces and with other region of the country. The Biz Club Thailand which was established in 2014 helps  

members of the Biz Club nationwide to grow and become stronger together in  a sustainable manner.
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ปัจจบัุนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Commerce) เป ็นเครื่องมือ

ทางการค ้า ท่ีส�าคัญ ช ่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ  

ลดต้นทุน สร้างความได้เปรียบ 

ในการขยายกลุม่ลกูค้า และยกระดบั 

การค ้าไปสู ่สากล หากแต่ยังมี 

ข้ออปุสรรคด้วยเพราะเป็นการซือ้ขาย 

แบบไม ่ เ ห็นสินค ้า/บริการจริง  

ไม่เจอผู้ขายก่อนซื้อ ท�าให้ผู้บริโภค

เกิดความไม่มั่นใจในการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้า/บริการ

 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า จึงให้

ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหลักฐานยืนยันตัวตนที่ผู้บริโภค

สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก�าหนดให้ผู ้ขายสินค้าหรือให้บริการผ่านระบบ 

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ได้แก่ 1) ธรุกจิซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิารผ่านระบบเครอืข่าย 

อินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้า 

ในโซเชยีลมเีดยี 2) การให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ (Internet Service Provider : ISP)  

3) การให้เช ่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่าย (Web Hosting)  

4) การให้บริการเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)  

ไม่ว ่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ อบต. เทศบาล เมืองพัทยา หรือส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  

ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

พร้อมทั้งจัดท�าเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD 

Registered เพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น�าไปติดตั้ง 

บนเว็บไซต์ ในการแสดงสถานะและยืนยันตัวตนให้ผู้บริโภคได้รับทราบ 

สร้างความเชือ่มัน่ธรุกิจ e-Commerce

คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับเคร�่องหมาย

หลักเกณฑ�ของผู�ที่จะได�รับเคร�่องหมาย

เป�นบุคคลธรรมดา /
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ

พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� บนสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
เช�น เว็บไซต� หร�อ โซเช�ยลมีเดีย

มีเว็บไซต� หร�อ โซเช�ยลมีเดีย ที่ถูกต�อง
ตรงกับรายการที่จดทะเบียนพาณิชย� (แบบ พค. 0403) 

สินค�า/บร�การจะต�องเป�นไปตามพาณิชยกิจ
ที่ได�จดทะเบียนพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

OR

จดทะเบียนพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ตามประกาศกระทรวงพาณิชย� 
เร�่อง ให�ผู�ประกอบพาณิชยกิจต�องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  

ภายใต�พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499

จำหน�ายสินค�า/บร�การที่ไม�ขัดต�อกฎหมาย 
และความสงบเร�ยบร�อยหร�อศีลธรรมอันดีของประชาชน

www.0000000.com
Contact US

เครือ่งหมายรบัรองการจดทะเบียนพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

Today, e-Commerce serves as a cost efficient distribution channel 

of business operators doing business locally, or expanding to foreign 

markets. However, consumers need more assurance in e-Commerce 

as they  cannot actually see and touch the goods / services in person, 

and thus may be reluctant in making their purchase decisions. 

 

Hence, the DBD gives utmost importance in boosting consumers’ 

confidence in e-Commerce by requiring business operations engaging 

in e-Commerce to register with the DBD. With the ‘DBD registered’ 

certification on the  website / webpage, consumers should feel much 

more confident in making purchase decision as they know the business 

operators’ qualifications and existence have been screened and approved 

by the DBD. Under the authority granted by the Commercial Registration 

Law (1956), consumers can inspect / verify information on the various 

groups of business operators who engages in e-Commerce: 1) online 

trading of goods / services through the websites, stores in e-Marketplace 

Building confidence in e-Commerce business

Prerequisites for obtaining the DBD Registered certification label 

Criteria for qualifying for the DBD Registered certification label 

A juristic person / an individual engaging 
in e-commerce via the internet, 

websites, social media. 

Maintain website, or social media in accordance
with the one registered (Form Por Kor. 0403)

Goods and / or services must be the same 
as those specified in the e-Commerce registration. 

OR

Complete electronic registration in accordance
to the Ministry of Commerce’s announcement No. 11 (2010),

under the Commercial Registration Act (1956) requiring business operators 
to register their commercial activities.   

Engage in sales / distribution of goods and /
or services which are not in violation of laws,

regulations, peace and order, or moral values of the public. 

www.0000000.com
Contact US

DBD Registered Certification 

and social media.  2) Internet 

Service Providers (ISP)   3)  Web 

Hosting  4) e-Marketplace 

Both individuals and juristic 

pe r sons  mus t  app l y  f o r 

commercial registration before 

engaging in e-Commerce at the 

local administration office which 

the business is located in, such 

as Bangkok Met ropo l i t an 

Administrat ion, Sub-distr ict 

Administration offices, or Pattaya 

Municipality office.  
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

นอกจากนี ้เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่มากขึน้ในการซือ้ขายออนไลน์ ได้จดัท�าเครือ่งหมายความน่าเชือ่ถอื DBD Verified  

3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี Silver, ระดับดีมาก Gold และระดับดีเด่น Platinum เพื่อแสดงว่าเว็บไซต์นั้น มีคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเช่ือถือ DBD Verified ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล จ�าแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจหรือลักษณะของเว็บไซต์ ดังนี้

1)  ประเภท B2C คือ การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค

2)  ประเภท B2B คือ การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

3) ประเภท e-Commerce Solution Providers คอื ผูใ้ห้บรกิารเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์  

 ได้แก่

 -  Web Hosting หมายถึง การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 -  Domain name หมายถึง การจดทะเบียนโดเมนเนม

 -  e-Marketplace หมายถึง ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้ให้บริการเว็บไซต์ส�าเร็จรูป  

  และผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าหรือบริการ                                     

หลกัเกณฑ์ของผูท้ีไ่ด้รบัเครือ่งหมาย หลกัเกณฑ์ของผูท้ีไ่ด้รบัเครือ่งหมาย 

ได�รับเคร�่องหมาย DBD Registered

ส�งงบการเง�นติดต�อกัน 
(กรณีเป�นนิติบุคคล)

ผ�านเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

กรณีผู�ที่จดทะเบียนพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
 เป�นบุคคลธรรมดา หร�อนิติบุคคล

OR

1

2

3

จดทะเบียนพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
ไม�น�อยกว�า 1 ป�

ส�งงบการเง�นติดต�อกัน
ไม�น�อยกว�า 1 ป�

 ผ�านเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

1

2

3

กรณีผู�ที่จดทะเบียนพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�เป�นนิติบุคคล

1year

1year
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

The DBD Verified certification which boost confidence of consumers / traders engaging in online trade 

comprise of 3 levels: Silver (good), Gold (very good) and Platinum (excellent) to confirm that the websites 

displayed have passed the e-Commerce quality standards of the Department of Business Development (DBD). 

The DBD Verified certification covers individuals and  juristic persons, segregated according to the type 

of business, or the website characteristics, as follows:  

1)  Business-to-consumers (B2C)  

2)  Business-to-business (B2B) 

3)  e-Commerce solution providers, such as 

 -  Web hosting service - allows individuals / organisations to make their websites accessible on  

  www.    

 -  Domain name registration 

 -  e-Marketplace - electronic marketplace comprising of ready-made website service and online  

  goods / service traders                                   

Required Qualifications 
for DBD Verified Certification (Silver)

Required Qualifications 
for DBD Verified Certification (Gold)

Received DBD Registered verified 
certification

Submit financial statements regularly 
(for juristic persons) 

Passed e-Commerce 
quality standards requirements 

Applicants can be individuals, or juristic persons 

OR

1

2

3

Registered to engage in 
e-Commerce business for at least 1 year

Submit financial statement regularly 
for at least 1 year 

Passed e-Commerce 
quality standards requirements 

1

2

3

e-Commerce registrant
is a juristic person 

1year

1year



หลกัเกณฑ์ของผูท้ีไ่ด้รบัเครือ่งหมาย 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

ทัง้น้ี เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมพฒันาธรุกจิการค้า เทยีบเคยีง

ได ้ กับ เกณฑ ์ความน ่ า เชื่ อ ถือ 

Trustmark ขององค์กรระดับสากล 

World Trustmark Alliance ที่มี

สมาชิกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก 

ประกอบด้วย 5 ด้าน 

1) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

หมายถึง ธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูล

และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ

สนิค้าหรอืบรกิารด้วยความถกูต้อง 

ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย

2) ด้านเงือ่นไขทางการค้า/ 

การบริการ หมายถึง ธุรกิจต้อง

ก�าหนดและระบเุง่ือนไขทางการค้า/

การบริการที่เป็นธรรม เช่น การยกเลิกหรือคืนสินค้า/

บริการ และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

3) ด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ หมายถึง 

ธุรกิจต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 

การรักษาความลับของข้อมูล กระบวนการตรวจสอบ

และควบคุม ให้อ�านาจในการเข้าท�าการเพิ่มเติม 

เปลีย่นแปลง แก้ไขข้อมลู การรบัรองตวัตนของบคุคล

ว่าเป็นผู ้นั้นจริง ความไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล  

เป็นอันม่ันใจได้ว่าข้อมูลไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลงแก้ไข

ระหว่างทาง ไม่ยอมให้ปฏเิสธได้ว่าตนไม่ใช่ผูส่้งข้อมลูนัน้

4) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล  

หมายถึง ธุรกิจต้องก�าหนดแนวทางในการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน 

และการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบคุคล รวมทัง้ ความสมบรูณ์ 

ของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

5) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีน และการระงบั 

ข้อพิพาท หมายถึง ธุรกิจต้องมีการก�าหนดกลไกทางเลือกในการระงับ 

ข้อพิพาทระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ด้วยวิธีการที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และ

มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต�่า โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ 

ทางกฎหมาย 

ในปี 2558 มีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับเครื่องหมาย 

DBD Registered 13,584 ราย 15,363 เว็บไซต์ และได้รับเครื่องหมาย  

DBD Verified ระดับ Silver 143 ราย 155 เว็บไซต์ 

ส�าหรับผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ ได ้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  

DBD Registered และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified  

เพิม่เตมิในการประกอบการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสนิใจ 

ซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ และผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

ที่สนใจย่ืนขอรับเครื่องหมายรับรองฯ สามารถค้นหาข้อมูลผ่านช่องทาง 

www.Trustmarkthai.com

จดทะเบียนพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�
ไม�น�อยกว�า 2 ป�

ส�งงบการเง�นติดต�อกัน
ไม�น�อยกว�า 2 ป�

คุณสมบัติอื่น ได�แก� เว็บไซต�ได�รับเคร�่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold ต�อเนื่อง 2 ป� 
และกรณีที่ไม�ได�รับเคร�่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หร�อได�รับเคร�่องหมายฯ 
ต�อเนื่องไม�ครบ 2 ป� จะได�รับพิจารณาเป�นรายกรณี เช�น ได�รับการรับรอง
หร�อได�รับรางวัลด�านการบร�หารจัดการจากสมาคม/หน�วยงาน หร�อผ�านเกณฑ�
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น

1

2

3

กรณีผู�ที่จดทะเบียนพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�เป�นนิติบุคคล

2year

2year

2year



Required Qualifications
for DBD Verified Certification (Platinum)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

The DBD’s e-Commerce quality assurance 

standard is comparable  to ‘Trustmark’ of the 

internationally recognized World Trustmark Alliance 

which has over 30 member nations worldwide 

which covers the following 5 areas:  

1) Information disclosure - the business 

operator must disclose accurate, clear, adequate 

information / details about the merchandises / 

services 

2) Commercial / service Terms and 

conditions - the business operator must clearly 

specify the purchase / sales terms and conditions, 

such as the policy on goods to be returned, or 

termination of service, channels of communication 

between customers and seller.  

3)  Website security - the business operator 

must provide adequate website security to protect 

unauthorized access, or alteration to confidential 

database, provide secured transmission of data and verification system to prevent other person from assuming 

the identity of the actual person by unauthorized people.  

4) Confidentiality of data / information - the business operator must establish system to store and 

safeguard personal data / information from unauthorized access to, and / or unauthorized alternation of 

personal data / information.   

5) Handling complaints, resolving disputes - the business operator must establish procedures to 

handle complaints and resolve disputes with the customers in a fair, timely manner at reasonable cost without 

having to rely on the legal process.  

In 2015, 13,584 e-Commerce business operators and 15,363 websites registered with the DBD and 

received the DBD Verified certification; Silver level (143 cases / 155 websites).  

Consumers can obtain information on e-Commerce business operators who received the ‘DBD 

e-Commerce Registered’ and the ‘DBD Verified’ certifications at www.Trustmarkthai.com to help boost their 

confidence in making decisions to engage in online business with those business operators. 

Registered to engage in 
e-Commerce business for at least 2 year 

Submit financial statement regularly 
for at least 2 year 

Passed e-Commerce quality standards requirements Other qualifications 
required – must receive the DBD Verified Gold level for 2 consecutive years. 
For non-gold level, or less than 2 consecutive years of DBD Verified, 
the applicant will be considered on a case by case basis. Consideration 
will be given to applicants who has earlier received an award in recognition 
of good management from the trade association, or related agency, or has 
passed the widely accepted e-Commerce quality standards.  

1

2

3

e-Commerce registrant
is a juristic person 

2year

2year

2year
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

กฎหมายหลกัประกนัทางธรุกจิ สร้างโอกาส SMEs เข้าถงึแหล่งทนุ

ความสามารถในการแข่งขัน

ของ SMEs ไทย ท่ีผ่านมา ด�าเนนิธรุกิจ

โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านต้นทุน

แรงงาน ทรัพยากรภายในประเทศ 

ภู มิป ระ เทศ  และสิ่ ง อ� านวย 

ความสะดวกทางด้านการขนส่ง 

มากกว่าความสามารถในการพฒันา

คุณภาพด้านบุคลากร การวิจัย 

นวตักรรมและเทคโนโลย ีเพือ่น�าไปสู่

การพัฒนาต ่อยอดผลิตภัณฑ ์

ให้มีคุณภาพและมูลค่ามากย่ิงข้ึน 

ท�าให้ไม่สามารถเผชญิกบัการแข่งขนั

ทางธรุกจิกบักลุม่ประเทศเตบิโตใหม่ 

ทีม่คีวามได้เปรียบด้านต้นทนุราคาถกู 

และด้วยข้อจ�ากัดทางด้านเงินทุน 

จึงท�าให้ SMEs ไทย ไม่สามารถ

พฒันาได้อย่างเตม็ท่ี มเีพยีงร้อยละ 30  

หรอืประมาณ 8 แสนราย จาก SMEs 

2.8 ล้านรายทัว่ประเทศ ทีส่ามารถ 

เข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน 

ได้ในระบบจ�านองจ�าน�าแบบเดมิ

กฎหมายหลกัประกนัทางธรุกจิ ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 

2559 เป็นต้นไป จงึเป็นโอกาสและทางเลอืกใหม่ของ SMEs ไทย ในการเข้าถงึ 

แหล่งทุน ด้วยลักษณะเฉพาะ 3 ประการ 

ประการแรก : SMEs สามารถน�าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

เช่น กิจการ สินค้าคงคลัง ทรัพย์สินทางปัญญา มาประกันการช�าระหนี้ 

กบัสถาบนัการเงนิ จากเดมิทีจ่�ากดัประเภททรพัย์สนิทีใ่ช้ประกนัการช�าระหนี้

เพียงอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน เท่านั้น

ประการที่สอง : SMEs ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับสถาบัน 

การเงินตลอดระยะเวลาการให้สินเชื่อ และสามารถน�าทรัพย์สินดังกล่าว 

ใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไปได้

ประการสุดท้าย : เจ้าหนี้ที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

ต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้าก่อน มสีทิธไิด้รบัช�าระหนีก่้อน ท�าให้เกดิบรุมิสทิธิ

ในทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนั ตามล�าดบัความเรว็ในการจดทะเบยีนสญัญา

หลักประกันทางธุรกิจที่เจ้าหนี้สามารถยืนยันสิทธิในทรัพย์นั้นกับบุคคล 

ที่สามได้
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Secured Transactions Act: Creating SMEs’ opportunity to finance 

Thai SMEs, which in the past enjoyed competitive advantage over 

foreign businesses in terms of low labor costs, domestic resources, 

geographical location and developed transportation network, are facing stiffer 

competition from emerging countries with lower labor costs. Currently, most 

of the local SMEs are facing a problem of access to loans to support and 

upgrade their business operations and raise competitiveness. Only 30 percent 

of the 2.8 million Thai SMEs, or about 800,000 local SMEs have access to 

finance via mortgage and pledge. Local SMEs need access to finance to 

invest in Research and Development (R&D), innovation, technology, modern 

tools / equipment and skilled labor to upgrade and to produce more value-

added, higher quality products and services. 

Secured Transactions Act which will be effective in July 2nd, 2016, will 

serve as a new channel for Thai SMEs to access to finance in the following 

3 cases:  

First : SMEs can use valuable 

assets, such as business, 

inventories, intellectual property as 

collaterals with financial institutions, 

in addition to the traditional collaterals 

such as real estate property (e.g. 

house, land).  

Second : SMEs do not have 

to transfer collaterals (loan collaterals) 

to financial institutions that provide 

loans. Thus, SMEs are able to use 

such assets to run the business. 

Third : The creditor who 

register a secured agreement with 

DBD preferential rights over the 

collaterals. Such registration can be 

used against the third party 

regarding the priority right which the 

creditor has over collaterals. 
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กรมพัฒนาธุ รกิ จการค ้ า  

ในฐานะหน่วยงานหลักในการ 

ปฏิ บัติตามกฎหมายดั งกล ่ าว  

จึงได ้เร ่งสร ้างความตระหนักรู ้ 

ในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกิดการ 

ใช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก ก ฎ ห ม า ย 

อย่างสูงสุด ได้แก่ SMEs สถาบัน

การเงนิ ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิป็นผูบ้งัคบั 

หลักประกัน อาทิ ทนายความ  

ผู ้สอบบัญชี หน ่วยงานทรัพย ์ 

ที่ มีทะเบียน ได ้แก ่  กรมที่ ดิน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม 

การขนส่งทางบก กรมทรัพย์สิน 

ทางป ัญญา กรมเจ ้าท ่า กรม 

การปกครอง กรมการบินพลเรือน 

ตลอดจนหน่วยงานก�ากับดูแล 

ที่ เกี่ ยวข ้อง  ได ้แก ่  ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย และกรมบังคับคดี

รวมทัง้การหารอืร่วมกบัเครอืข่ายพนัธมติรส�าคญั อาท ิสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมาคมธนาคารไทย เพื่อแสวงหาข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ เหมาะสม 

สูก่ารพฒันาระบบจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกจิ ให้สอดคล้องกบั

บริบทการให้สินเชื่อและการประกอบธุรกิจของไทย สอดรับกับแนวปฏิบัติ 

ที่ดีตามหลักสากล พร้อมทั้งวางรากฐานและพัฒนาระบบการจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทาง ธุรกิจแบบออนไลน ์ ร ่ วมกับธนาคารโลก  

โดยบรษิทัเงนิทนุระหว่างประเทศ (International Financial Corporation : IFC) 

และการสร้างผูบ้งัคบัหลกัประกนัให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ สามารถปฏบิตัิ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การเร่งออกกฎหมายล�าดับรอง 

เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะยาว

จะด�าเนินการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกัน 

ทางธุรกิจของ SMEs และสถาบันการเงิน ตลอดจนร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในการเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับปรุงกฎระเบียบ และ 

การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความน่าเชื่อถือต่อไป

ผู�เกี่ยวข�อง ผู� ให�หลักประกัน

ผู�บังคับหลักประกัน (กรณีใช�กิจการเป�นหลักประกัน)

- บุคคล หร�อ นิติบุคคล

ได�รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

- สถาบันการเง�น - ให�บร�การจดทะเบียนออนไลน�
ผู�รับหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

1 2 3

ทรัพย�สินที่ “ใช�ในการประกอบธุรกิจ”
5 ประเภท ได�แก�
1) กิจการ
2)  สิทธ�เร�ยกร�อง เช�น สัญญาเช�าซ�้อ
3)  สังหาร�มทรัพย�ที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ
 เช�น สต�อกสินค�า
4) อสังหาร�มทรัพย�ในธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�
 เช�น ที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม
5) ทรัพย�สินทางป�ญญา เช�น
 ลิขสิทธ�์ เคร�่องหมายการค�า

ประเภทหลักประกัน

ผู�เกี่ยวข�อง ผู� ให�หลักประกัน

ผู�บังคับหลักประกัน (กรณีใช�กิจการเป�นหลักประกัน)

- บุคคล หร�อ นิติบุคคล

ได�รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

- สถาบันการเง�น - ให�บร�การจดทะเบียนออนไลน�
ผู�รับหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

1 2 3

ทรัพย�สินที่ “ใช�ในการประกอบธุรกิจ”
5 ประเภท ได�แก�
1) กิจการ
2)  สิทธ�เร�ยกร�อง เช�น สัญญาเช�าซ�้อ
3)  สังหาร�มทรัพย�ที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ
 เช�น สต�อกสินค�า
4) อสังหาร�มทรัพย�ในธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�
 เช�น ที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม
5) ทรัพย�สินทางป�ญญา เช�น
 ลิขสิทธ�์ เคร�่องหมายการค�า

ประเภทหลักประกัน

วธิกีารจดทะเบยีนสัญญาหลักประกันทางธรุกจิ
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The DBD is raising the awareness and knowledge of Secured 

Transactions Act to business operators and other related entities ; 

financial institutions, lawyers, accounting auditors, Department of Land 

Transport, Department of Industrial Works, Department of Intellectual 

Property, Marine Department, Department of Provincial Administration,  

Department of Civil Aviation, Bank of Thailand, Office of Insurance 

Commission, Legal Execution Department,  Thai Chamber of Commerce 

and  Board of Trade of Thailand, Federation of Thai Industries and Thai 

Bankers’ Association.

 

This will ensure that the development of the secured transaction 

registry system will facilitate SMEs’ access to loans and align with 

international best practices.  The DBD also laid the foundation for online 

secured transactions registry system with the World Bank, International 

Financial Corporation (IFC).  In addition, the DBD helps develop security 

enforcers, skill and expertise in order to perform their duties professionally, 

efficiently and fairly. The secondary laws are being drafted to facilitate 

Interested person Security Provider

Security Enforcer
(where “business” is placed as the collateral)

- natural person or juristic person

obtain license granted by the Department of Business Development 

- financial institution
Secured Creditor Department of Business Development (DBD)

- online registration service

1 2 3
5 types of assets used in business 
operations: 
1) Business
2)  Legal claims (e.g. lease contract
 and receivable) 
3)  Movable property (e.g. inventory
 and machine)
4) Immovable property in real estate
 business 
5) Intellectual property 
 (e.g. patent and trade mark) 

Type of Collateral

Interested person Security Provider

Security Enforcer
(where “business” is placed as the collateral)

- natural person or juristic person

obtain license granted by the Department of Business Development 

- financial institution
Secured Creditor Department of Business Development (DBD)

- online registration service

1 2 3
5 types of assets used in business 
operations: 
1) Business
2)  Legal claims (e.g. lease contract
 and receivable) 
3)  Movable property (e.g. inventory
 and machine)
4) Immovable property in real estate
 business 
5) Intellectual property 
 (e.g. patent and trade mark) 

Type of Collateral

Procedure of Secured Transactions Registration

proceedings according to the law 

as soon as the law if effective.  

In the long-term, the DBD will 

monitor and evaluate the results /  

benefits obtained from Secured 

Transactions Act governing SMEs 

and financial institutions and 

related agencies, so as to purpose 

suggestions in terms of making 

policies, improving of laws / 

regulations and developing assets 

appraisal system to earn even 

wider acceptance from all parties 

involved in Secured Transaction 

Act. 
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พัฒนาสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง
Developing Organization towards High-Performance Level

  
44

การบริหารราชการแบบ 

มีส ่วนร ่วม เป ็นแนวคิดในการ 

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่

ที่ให้ความส�าคัญกับการเปิดโอกาส 

ให ้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วม 

ในการบริหารราชการแผ ่นดิน  

เพื่อให้การด�าเนินงานของภาครัฐ

สนองตอบความต้องการและเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่าง

แท้จริง ประชาชนสามารถเข้ามา 

มส่ีวนร่วมรบัรู ้ร่วมให้ข้อมลู ร่วมคดิ  

ร่วมท�า ร่วมตดัสนิใจในลกัษณะหุน้ส่วน 

โดยภาครัฐจะลดบทบาทจากการ

เป็นผู้ด�าเนินการเองมาเป็นเพียง 

ผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และ

อ�านวยความสะดวก

กรมพัฒนาธุ ร กิจการค ้ า  

ให ้ความส�าคัญกับการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมมาโดยตลอด  

เนื่องจากมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย

และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของกรมจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและส�ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ละเลยที่จะน�าความคิดเห็นหรือ 

ข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงานของกรมให้สอดคล้อง 

นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจซึ่งต้อง

ด�าเนินการครอบคลุมธุรกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ภาคธุรกิจในพื้นที่

เดียวกันมีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ทั้งแบบแนวดิ่ง (Vertical Networks) ที่มี

การด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เดียวกัน

ประกอบด้วย ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผู้ขายส่ง-ปลีก แบบแนวนอน 

(Horizontal Networks) ในธุรกจิประเภทเดยีวกนั ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย

เดียวกันได้ และแบบช่ัวคราวหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ท�าข้อตกลงระหว่าง

ธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ลดต้นทุน และปรับปรุงบริการที่ดีขึ้น

ส�าหรับลูกค้า โดยสร้างต้นแบบ Biz Club เพชรบุรี และขยายไปสู่ Biz Club 

40 แห่งทั่วประเทศ มีคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย Biz Club  

ซึ่งมาจากผู้แทนภาคธุรกิจในแต่ละพื้นที่ ท�าหน้าที่ขับเคล่ือนเครือข่าย  

Biz Club ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกจิการค้าปรบับทบาทหน้าทีเ่ป็นเพยีง

ผู้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club การสร้างเครือข่าย 

ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ราชการแบบมส่ีวนร่วม
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Under a participatory governance system, the public gets    

opportunities to participate in managing civil service matters to ensure 

the state’s undertakings responsive to public’s needs and benefit the 

majority. The public will have access to information, notifications, can 

make  suggestions, participate in planning, activities and decision-making 

process, similar to a partnership arrangement. The state reduces its 

role from the sole undertaker to a providing support and facilitate 

undertakings. 

The DBD continues to gives importance to participatory governance 

system as it allows state agencies, the public, business operators and 

stakeholders to work, exchange ideas and resolve various issues and 

tackle ever-changing challenges together for the mutual interest of all 

parties involved. 

In addition, the DBD also promotes and develops businesses 

nationwide, by forming vertical network, or supply chain which comprises 

of raw materials suppliers, raw materials processing factories, wholesalers /   

retailers, and horizontal network (similar businesses serving common 

targets, and temporary business venture, contract business alliances / 

joint-ventures, to lower production costs through economy of scale, 

The establishment of network of businesses, or Biz Club contributes to the country’s business, social 

and economic development, economic growth, wealth and prosperity. Biz Club helps business operators 

reduce production costs and improve profitability, strengthen and improve live standards of communities, 

provides a platform for business operators to exchange, share ideas, know-how, experiences and help each 

other resolve business problems. DBD efforts to establish network of businesses which initiated from the  

Biz Club (Phetchaburi) and later developed into the Biz Club Thailand earned Thailand Excellent Participatory 

Participatory Governance

such as the prototype project - 

the Biz Club (Phetchaburi), 

fo l lowed by 40 Biz Clubs 

nationwide later. The Biz Club’s 

management board comprises of 

business representatives in each 

region who help operate the  

Biz Club Thai land. Today,  

the DBD’s role is to promote  

and support the establishment of 

the Biz Club network by serving 

as a coordinator between the 

state, pr ivate sectors and 

educa t iona l  and financ ia l 

institutions to help business 

operators develop the necessary 

business knowledge, skills, and 

how to secure sources of funds 

to successfully operate their 

respective businesses. 
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ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 

ตลอดจนสถาบันการเงิน เข้ามา 

สนับสนุนธุรกิจในด้านการพัฒนา

องค์ความรู ้ การเข้าถึงแหล่งทุน  

ได้ตรงกับสภาพปัญหาของธุรกิจ 

การสร ้างเครือข ่ายธุรกิจ  

Biz Club ก่อให้เกิดประโยชน์ 

โดยรวม ท้ังในด ้านเศรษฐกิจ 

และสั งคมอย ่ าง เป ็นรูปธรรม  

สร้างรายได้ ผูป้ระกอบธรุกจิต้นทนุ

ลดลง ผลก�าไรมากขึ้น สร้างชุมชน

เข้มแข็ง การพบปะแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ประสบการณ์ แก้ไขปัญหา 

ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นร่วมกัน ก่อเกิด

เป็นชุมชนเข้มแข็ง สร้างสภาพ

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น การขับเคล่ือนเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ 

ดงักล่าว ส่งผลให้กรมพฒันาธรุกจิการค้าและ “ศนูย์เครอืข่ายธรุกจิ Biz Club 

เพชรบุรี” ต้นแบบ Biz Club ประเทศไทย ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท “พัฒนาการบริหารราชการ

แบบมส่ีวนร่วม ระดบัด ีประจ�าปี 2558” จากส�านกังาน ก.พ.ร. ซึง่เป็นก�าลงัใจ 

ที่ดีทั้งต่อภาคธุรกิจ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ 

ความร่วมมือต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจไทยต่อไป 

บรหิารบคุลากรด้วยแนวคดิ DBD Gens

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น

องค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  

มีการถ่ายทอดวิถีการท�างานจาก 

รุ ่นเก่าสู่รุ ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีทีก้่าวย่างเข้าสูปี่ที ่ 93 เกดิกลุม่ 

คนท�างานที่เป็น “คลื่นลูกใหม่”  

หรือที่เรียกกันว่า Generation Y  

ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ เ ด ่ น  มี ค ว าม รู  ้

ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ 

และอินเทอร ์ เ น็ตเป ็นอย ่าง ดี  

มีความคิดสร ้างสรรค ์ เชื่อมั่น 

ในตนเองสูง สามารถรับมือกับ 

ความเปลีย่นแปลง ต้องการท�างาน

ที่มีความก้าวหน้า ชอบการแสดง

ความคดิเห็น บริหารจัดการสิง่ต่างๆ  

ได้ด้วยตนเอง และให้ความส�าคัญ

ต่อสัมพันธภาพที่ดีในการท�างาน 

เข ้ามาท�างานร ่วมกับกลุ ่มคน 

ท�างานเดิมรุ่นอื่น ทั้ง Baby Boomers และ Generation X คุณลักษณะของ

คลื่นลูกใหม่จึงเป็นส่ิงท้าทายต่อองค์กร ทั้งวิธีการจัดการท�างานร่วมกับ

บุคลากรรุ่นอื่น และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายกลุ่มเช่นนี้

ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายของบคุลากรดงัทีก่ล่าว จงึเกดิแนวคดิ

ในการจัดกลุ ่มบุคลากร แบ่งเป็น กลุ ่มข้าราชการรุ ่นใหม่ (Gen Y)  

กลุ่มข้าราชการรุ่นกลาง (Gen X) กลุ่มข้าราชการประเภททั่วไป (Gen P)  

กลุ่มพนักงานราชการ (Gen G) และกลุ่มลูกจ้างประจ�า (Gen E) พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้เป้าหมาย 

ที่ก�าหนดขึ้นร่วมกัน เกิดการท�างานที่ประสานเชื่อมต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็น

องค์กรที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต 

ในปี 2558 DBD Gens ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันดีดี  

Happy Birthday@DBD โดย Gen X กลุม่ 1, กจิกรรม “DBD Charity เฮฮาปาร์ตี้  

วนัดดี ีมกีศุล คน DBD” โดย Gen Y, กจิกรรม “DBD รวมใจ ถวายเทยีนพรรษา  

พฒันาคณุธรรม ป้องกนัทจุรติ” โดย Gen X กลุม่ 2, กจิกรรม “DBD Love  

MOM” โดย Gen X กลุ่ม 3 และกิจกรรม “สุขภาพกาย สุขภาพจิต คู่คิด  

หลังเกษียณ” โดย Gen X กลุ่ม 4      
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Personnel management via the DBD Gens concept

Governance Award in the categories of Participatory Governance Development (Good Level) in 2015 from the 

Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) which encourages the DBD and the business 

sector to continue to work closely together for the benefits of the Thai business sector in the future. 

The DBD is an organization with extension history of passing down work procedures from the elder 

generation to the younger generation. As the DBD approaches the 93rd year of operations, the new wave, or 

Generation Y staffs who are comfortable with using computers and the internet, tend to be creative and have 

high self-confidence in dealing with changes, seek job which offers career advancement, not reluctant to 

express opinions, can self-manage various tasks and recognize the importance of maintaining good relations 

with co-workers, including working with senior staffs, such as the Baby Boomers and the Generation X groups. 

The Generation Y staffs pose a challenge to organization in terms of managing diverse groups of human 

resource and maintaining unity in order to achieve common goals.  

The diverse groups of staffs can be segregated into the new generation of civil servants  - the Gen Y, 

the middle group of civil service offiers, or Gen X and the civil servants of general position group - the Gen P,  

group of government employees - the Gen G and group of permanent employees - Gen E. The DBD organized 

various activities which help fosters unity and cooperation in working to achieve a common set of agreed 

objectives. Such activities should help prepare the organization to effectively deal with the changing operating 

environment in the future.     

         

In  2015, the DBD Gens organized various activities such as the Happy Birthday@DBD by Gen X group 1, 

activity “DBD Charity party” by Gen Y, activity “DBD lent candle offering develop ethics, prevent fraud”  

by Gen X group 2, activity “DBD Love MOM” by Gen X group 3 and activity “Physical and mental health in 

post-retirement years” by Gen X group 4 



การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด DBD Gens ไม่เพียงแค่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น หากยัง 

เสริมสร้างทกัษะของบคุลากรในด้านต่างๆ เช่น การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้�า การมอบหมายงานและการตดิตามงาน  

การสร้างระบบการให้รางวลั การยกย่องชมเชย การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนช่วยสร้างบรรยากาศการท�างาน 

ทีด่ ีลดการท�างานลกัษณะทีเ่ป็นทางการลง โดยใช้การปรกึษาหารอืร่วมกนัมากขึน้ ส่งผลให้การท�างานสอดประสานกนั

อย่างเหนยีวแน่น และพร้อมขบัเคลือ่นองค์กรสูเ่ป้าหมายทีก่�าหนดร่วมกนัต่อไป

“วันดีดี HAPPY BIRTHDAY@DBD” โดย Gen X1

 “HAPPY BIRTHDAY@DBD” by Gen X1

“DBD CHARITY เฮฮาปาร์ตี้ วันดีดี มีกุศล คน DBD”  โดย Gen Y

“DBD CHARITY” activities attended by DBD staffs  by Gen Y
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Human resource development in accordance to the DBD Gens concept not only helps foster relations 

among the different generation groups, but also strengthened the employees’ skills, such as leadership, delegation 

of duties, following up on assigned tasks, establish a rewards system, compliment and recognize good deeds / 

good job performance and effective communication skills. This will also create a conductive informal working 

environment, fosters teamwork and willingness to consult, help each other; which will improve cooperation and 

coordination in the workplace, and help the organization achieve the common objectives they set together.  

“Physical and mental health in post-retirement years” by Gen X4
“สุขภาพกาย สุขภาพจิต คู่คิดหลังเกษียณ”  โดย Gen X4

“DBD รวมใจ ถวายเทียนพรรษา พัฒนาคุณธรรม 
ป้องกันทุจริต”  โดย Gen X2

“DBD lent candle offering develop ethics, 
prevent fraud” by Gen X2

กิจกรรม “DBD Love MOM” โดย Gen X3
“DBD Love MOM” by Gen X3
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สร�างความเข�มแข็งเศรษฐกิจการค�าในประเทศ

สร�างสังคมผู�ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจ 
ขยายช�องทางการค�าด�วย e-Commerce เพิ่มโอกาสการเข�าถึงแหล�งทุนของ SMEs

• สร�างสังคมผู�ประกอบการ (Entrepreneur Society) มุ�งเน�นบ�มเพาะกลุ�มเป�าหมายตาม Life Cycle 
 ส�งเสร�มการรวมกลุ�มธุรกิจ สร�างเคร�อข�ายในรูปแบบของสมาคมการค�าและ Biz Club 
• ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบร�การไทยทัดเทียมสากล พร�อมรุกสู�ตลาดอาเซ�ยน
• ยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณว�ชาช�พ สร�างความเข�มแข็งนักบัญช�และสำนักงานบัญช�ไทย 
 พร�อมรองรับการเป�ดเสร�และการเคลื่อนย�ายบร�การด�านบัญช�ในประเทศอาเซ�ยน 
• ส�งเสร�มการบร�หารราชการแบบมีส�วนร�วม ให�ผู�ประกอบการมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ
 รายพื้นที่ (Biz Club Thailand) ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐเป�น Facilitator 
• ผลักดันธุรกิจ e-Commerce เข�าสู�ระบบ ส�งเสร�มการนำระบบ e-Commerce ไปใช�ในการประกอบธุรกิจ 
 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจ�ทัล
• ส�งเสร�มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให�เข�มแข็ง ส�งคืนรายได�กลับสู�ชุมชน เสร�มสร�าง 
 คุณภาพช�ว�ตที่ดีให�สังคมไทย
•  เพิ่มโอกาส SMEs เข�าถึงแหล�งทุน ด�วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ขับเคลื่อนการใช�ประโยชน�
 จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ

• เตร�ยมความพร�อมให�บร�การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส� e-Registration 
 ปรับกระบวนงานให�บร�การจดทะเบียนนิติบุคคลผ�านระบบออนไลน�อย�างครบวงจร 
 รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐแบบ Paperless
• ขับเคลื่อนบร�การรับงบการเง�นด�วยระบบ e - Filing เป�นศูนย�กลางรับงบการเง�นของไทย                 
 (e-Filing Single Point) พร�อมให�บร�การข�อมูลงบการเง�นแบบ Real Time
• พัฒนาการให�บร�การตรวจสอบข�อมูลนิติบุคคลส�งตรงถึงมือประชาชนผ�าน Smartphone                
 เพิ่มความเช�่อมั่น ตัดสินใจทางธุรกิจได�ทันท�วงที
• ปรับปรุงกฎระเบียบ หลักเกณฑ�การจดทะเบียน ผลักดันการออกกฎหมายจดทะเบียนนิติบุคคล 
 โดยบุคคลคนเดียวที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของคนไทย เพื่อยกระดับประเทศไทยเป�นประเทศ
 ที่ง�ายต�อการเร�่มต�นธุรกิจ
• เพิ่มความเข�มงวดการบังคับใช�กฎหมายเพื่อป�องปรามธุรกิจกลุ�มเสี่ยง ควบคู�กับการสร�างสภาพแวดล�อม
 การประกอบธุรกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาการให�บร�การด�วยนวัตกรรม ยกระดับเป�นประเทศที่ง�ายต�อการเร�่มต�นธุรกิจ
ส�งเสร�มการดำเนินธุรกิจโปร�งใสด�วยหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว โปร�งใส เป�นธรรม

Department of Business Development Policy for 2016

นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2559
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สร�างความเข�มแข็งเศรษฐกิจการค�าในประเทศ

สร�างสังคมผู�ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจ 
ขยายช�องทางการค�าด�วย e-Commerce เพิ่มโอกาสการเข�าถึงแหล�งทุนของ SMEs

• สร�างสังคมผู�ประกอบการ (Entrepreneur Society) มุ�งเน�นบ�มเพาะกลุ�มเป�าหมายตาม Life Cycle 
 ส�งเสร�มการรวมกลุ�มธุรกิจ สร�างเคร�อข�ายในรูปแบบของสมาคมการค�าและ Biz Club 
• ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบร�การไทยทัดเทียมสากล พร�อมรุกสู�ตลาดอาเซ�ยน
• ยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณว�ชาช�พ สร�างความเข�มแข็งนักบัญช�และสำนักงานบัญช�ไทย 
 พร�อมรองรับการเป�ดเสร�และการเคลื่อนย�ายบร�การด�านบัญช�ในประเทศอาเซ�ยน 
• ส�งเสร�มการบร�หารราชการแบบมีส�วนร�วม ให�ผู�ประกอบการมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ
 รายพื้นที่ (Biz Club Thailand) ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐเป�น Facilitator 
• ผลักดันธุรกิจ e-Commerce เข�าสู�ระบบ ส�งเสร�มการนำระบบ e-Commerce ไปใช�ในการประกอบธุรกิจ 
 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจ�ทัล
• ส�งเสร�มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให�เข�มแข็ง ส�งคืนรายได�กลับสู�ชุมชน เสร�มสร�าง 
 คุณภาพช�ว�ตที่ดีให�สังคมไทย
•  เพิ่มโอกาส SMEs เข�าถึงแหล�งทุน ด�วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ขับเคลื่อนการใช�ประโยชน�
 จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ

• เตร�ยมความพร�อมให�บร�การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส� e-Registration 
 ปรับกระบวนงานให�บร�การจดทะเบียนนิติบุคคลผ�านระบบออนไลน�อย�างครบวงจร 
 รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐแบบ Paperless
• ขับเคลื่อนบร�การรับงบการเง�นด�วยระบบ e - Filing เป�นศูนย�กลางรับงบการเง�นของไทย                 
 (e-Filing Single Point) พร�อมให�บร�การข�อมูลงบการเง�นแบบ Real Time
• พัฒนาการให�บร�การตรวจสอบข�อมูลนิติบุคคลส�งตรงถึงมือประชาชนผ�าน Smartphone                
 เพิ่มความเช�่อมั่น ตัดสินใจทางธุรกิจได�ทันท�วงที
• ปรับปรุงกฎระเบียบ หลักเกณฑ�การจดทะเบียน ผลักดันการออกกฎหมายจดทะเบียนนิติบุคคล 
 โดยบุคคลคนเดียวที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของคนไทย เพื่อยกระดับประเทศไทยเป�นประเทศ
 ที่ง�ายต�อการเร�่มต�นธุรกิจ
• เพิ่มความเข�มงวดการบังคับใช�กฎหมายเพื่อป�องปรามธุรกิจกลุ�มเสี่ยง ควบคู�กับการสร�างสภาพแวดล�อม
 การประกอบธุรกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาการให�บร�การด�วยนวัตกรรม ยกระดับเป�นประเทศที่ง�ายต�อการเร�่มต�นธุรกิจ
ส�งเสร�มการดำเนินธุรกิจโปร�งใสด�วยหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว โปร�งใส เป�นธรรม

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

Department of Business Development Policy for 2016

นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2559

Strengthening from within, 
Developing business environment with convenience, 
rapidity, transparency and uniform service for all 

Creating Entrepreneur Society, raising business standards, expanding distribution 
channel via e-Commerce, and providing opportunity to sources of funds for SMEs 

• Creating an ‘Entrepreneur Society’ to serve target group according to the ‘life cycle’ business, promoting 
 establishment of ‘business clusters’ or network of business operators in the form of trade associations, 
 and Biz Club
• Raising quality standards of Thai businesses on par with international standards as preparation to compete 
 in the ASEAN Economic Community 
• Enhancing the standards for Thai accounting practices, business ethics, and corporate governance as 
 preparation for liberalization of accounting services in ASEAN markets
• Promoting participatory governance in encouraging business operators to join and participate 
 in Biz Club Thailand by changing the role of DBD to become the “facilitator” of business.   
• Putting forth the expansion of e-Commerce to help traditional business operators prepare for the 
 ‘digital economy age’
• Strengthening Social Enterprise to return profits to the communities and improve the quality of life 
 for the benefit of Thai society
• Providing SMEs’ opportunity to obtain funds and utilizing the most benefit of Secured Transactions Law

Developing services via innovations, escalating Thailand to be the country 
with Ease of Doing Business, and promoting transparency in doing with Corporate Governance 

• Providing an integrated online business registration system (e-Registration) to support the state’s 
 shift towards a ‘paperless’ organization and the ‘digital economy’ 
• Putting Forth the electronic submission of financial statement (e-Filing) to prepare for being e-Filing 
 Single Point and providing financial statement with real time
• Developing DBD e-Service Application to allow smartphones users to obtain information on 
 juristic person / businesses which they need to make good business decision on a timely basis
• Revising regulations and criteria on business registration, pushing issuance of laws on registration 
 of juristic person by a single individual suitable for engaging in business of Thais, which would help 
 Thailand being a convenient place to establish a new business
• Enforcing laws and regulations on high risk businesses along with a business environment which 
 promotes business ethics and corporate governance
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Strengthening from within, 
Developing business environment with convenience, 
rapidity, transparency and uniform service for all 

Creating Entrepreneur Society, raising business standards, expanding distribution 
channel via e-Commerce, and providing opportunity to sources of funds for SMEs 

• Creating an ‘Entrepreneur Society’ to serve target group according to the ‘life cycle’ business, promoting 
 establishment of ‘business clusters’ or network of business operators in the form of trade associations, 
 and Biz Club
• Raising quality standards of Thai businesses on par with international standards as preparation to compete 
 in the ASEAN Economic Community 
• Enhancing the standards for Thai accounting practices, business ethics, and corporate governance as 
 preparation for liberalization of accounting services in ASEAN markets
• Promoting participatory governance in encouraging business operators to join and participate 
 in Biz Club Thailand by changing the role of DBD to become the “facilitator” of business.   
• Putting forth the expansion of e-Commerce to help traditional business operators prepare for the 
 ‘digital economy age’
• Strengthening Social Enterprise to return profits to the communities and improve the quality of life 
 for the benefit of Thai society
• Providing SMEs’ opportunity to obtain funds and utilizing the most benefit of Secured Transactions Law

Developing services via innovations, escalating Thailand to be the country 
with Ease of Doing Business, and promoting transparency in doing with Corporate Governance 

• Providing an integrated online business registration system (e-Registration) to support the state’s 
 shift towards a ‘paperless’ organization and the ‘digital economy’ 
• Putting Forth the electronic submission of financial statement (e-Filing) to prepare for being e-Filing 
 Single Point and providing financial statement with real time
• Developing DBD e-Service Application to allow smartphones users to obtain information on 
 juristic person / businesses which they need to make good business decision on a timely basis
• Revising regulations and criteria on business registration, pushing issuance of laws on registration 
 of juristic person by a single individual suitable for engaging in business of Thais, which would help 
 Thailand being a convenient place to establish a new business
• Enforcing laws and regulations on high risk businesses along with a business environment which 
 promotes business ethics and corporate governance
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

  (Unit: Baht)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  และ 2557

งบแสดงฐานะการเงิน
The Department of Business Development As of 30th September 2015 and 2014 

Financial Statement

2558
2015

2557
2014

สินทรพัย์ / Assets

สินทรพัย์หมนุเวยีน / Current Assets

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  / Cash and cash equivalents  135,916,130.46  125,367,852.67 

ลูกหนีร้ะยะสัน้ / Short-term receivables  538,687.26  177,472.88 

วสัดคุงเหลอื / Inventories  5,054,109.99  5,291,759.31 

รวมสินทรพัย์หมนุเวยีน  / Total Current Assets  141,508,927.71  130,837,084.86 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีน / Non-Current Assets   

ลูกหนีร้ะยะยาว / Long-term receivables  1,921,185.25  1,931,185.25 

เงนิลงทุนระยะยาว  / Long-term Investment  -    10,000,000.00 

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ / Property, plants and equipment (Net)  259,064,987.55  222,625,345.03 

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน (สทุธ)ิ / Intangible assets (Net)  85,172,458.19  49,940,455.52 

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวยีน  / Total Non-Current Assets  346,158,630.99  284,496,985.80 

รวมสินทรพัย์  / Total Assets  487,667,558.70  415,334,070.66 

หนีสิ้น / Liabilities

หนีสิ้นหมนุเวยีน / Current Liabilities

เจ้าหนีร้ะยะสัน้ / Short-term accounts payable  10,510,410.00  7,866,463.74 

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้ /
Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 8,379,935.00  8,421,135.00 

เงนิรบัฝากระยะสัน้  / Short-term deposit payable  948,490.00  3,597,017.07 

หนีสิ้นหมนุเวยีนอืน่  / Other current liabilities  6,078,521.05  8,619,238.82 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน / Total Current Liabilities  25,917,356.05  28,503,854.63 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  / Non-Current Liabilities   

เงนิรบัฝากระยะยาว / Long-term deposits  -    10,000,000.00 

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว /
Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 2,074,187.86  995,984.19 

เงนิทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว / Long-term advance from the Treasury  4,420,000.00  4,420,000.00 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีนอืน่ / Other non-current assets  1,921,185.25  1,931,185.25 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน / Total Non-Current Assets  8,415,373.11  17,347,169.44 

รวมหนีสิ้น  / Total Liabilities  34,332,729.16  45,851,024.07 

สินทรพัย์สุทธ-ิส่วนทนุ / Net Assets-Equity  453,334,829.54  369,483,046.59 

สินทรพัย์สุทธ-ิส่วนทนุ / Net Assets-Equity

ทุน / Capital 121,938,384.32  121,938,384.32 

รายได้สงู/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม / Revunues over (below) accumulated expenses 331,396,445.22  247,544,662.27 

รวมสินทรพัย์สทุธ ิ / Total Net Assets  453,334,829.54  369,483,046.59 

  (หน่วย: บาท)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

  (Unit: Baht)  (หน่วย: บาท)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558  และ 2557

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
The Department of Business Development As of 30th September 2015 and 2014 

Financial Statement Indicating Work Operation

2558
2015

2557
2014

รายได้ / Revenues

รายได้จากงบประมาณ / Budget revenues  889,284,188.53  665,708,852.63 

รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร / 
Revenues from supplies of goods and services

 151,138,352.00  136,528,460.00 

รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค / 
Revenues from grants and donations

 900,481.33  605,606.12 

รายได้เงนินอกงบประมาณ / Non-budget revenues  -    13,400,000.00 

รวมรายได้ / Total Revenues  1,041,323,021.86  816,242,918.75 

ค่าใช้จ่าย / Expenses   

ค่าใช้จ่ายบคุลากร / Personnel expenses  354,220,779.19  335,903,522.27 

ค่าบ�าเหนจ็บ�านาญ / Gratuities and pensions  112,628,126.68  99,113,765.42 

ค่าตอบแทน / Remuneration  115,098,251.00  100,663,950.00 

ค่าใช้สอย / Overheads  229,608,438.71  170,325,601.13 

ค่าวสัดุ / Office supplies 18,764,165.77  21,807,332.76 

ค่าสาธารณปูโภค / Utilities expenses  27,951,513.71  25,489,387.05 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย / Depreciation and amortisation  98,662,285.51  81,124,746.88 

ค่าใช้จ่ายอืน่ / Other expenses  535,878.34  13,029.25 

รวมค่าใช้จ่าย / Total Expenses  957,469,438.91  834,441,334.76 

รายได้สูง (ตำา่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธ/ิ 
Revenues higher (lower) than net expenses

 83,853,582.95  (18,198,416.01)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับสิทธิของประชาชน 

ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินการของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 
ในการบรหิารจดัการ และตรวจสอบการใช้อ�านาจของรฐั เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
อันจะท�าให้การด�าเนินการของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้มกีารปฏิบติัตามพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. น�าข้อมลูข่าวสารลงพมิพ์ในราชกจิจานเุบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน 
 -   สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน 
 -   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 -   กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่งต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 -   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด

2.  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ 

 -   ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
 -   นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 -   แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
 -   คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 -   ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา แต่มิได้น�ารายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากได้มี 

  การจัดพิมพ์แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว 
 -   สญัญาสมัปทานหรอืร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ (ปัจจบุนักรมยงัไม่มข้ีอมลูในลกัษณะนี)้ 
 -   มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
 -   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนด เช่น ประกาศประกวดราคาและ 

  สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
 -   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 

โดยข้อมลูข่าวสารดงักล่าวได้มีการจดัท�าดรรชนไีว้ เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจและสามารถค้นคว้าได้เอง ทัง้นี ้ประชาชน
สามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 11 โทรศัพท์ 0 2547 5046 (ในวันและเวลาราชการ) 
 • เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  ในหัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 
2557 – กันยายน 2558) มีผู้ใช้บริการ 920,839 ราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 (1)  ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง 562,825 ราย
       (ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส�านักต่างๆ)
 (2)  ทางโทรศัพท์ 354,868 ราย
 (3)  ทางโทรสาร 40  ราย
 (4)  ทางอีเมล์ 2,337 ราย
 (5)  อื่นๆ เช่น กระดานข่าว หรือจุดติดต่อสอบถาม 769 ราย
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

Work Operations in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997),  

Financial Year 2015 
The Official Information Act, B.E. 2540 (1997) is legislation specially enacted for recognising the citizens’ 

right to access to information related to the operations of State affairs and allowing members of the public to 
express opinions on, and participate in, the administration of State affairs and scrutinise the exercise of State 
powers, with a view to ensuring transparency, accountability and greater efficiency of public administration. 

In financial year 2015, the Department of Business Development has undertaken activities in compliance 
with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), as follows. 

1.  Publication of Official Information in the Government Gazette. The Department of Business 
Development has published official information in the Government Gazette as required by Section 7 of the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997), namely: 

 - the Department’s operating structures and management; 
 - a summary of the Department’s important powers and duties; 
 - the Department’s contact address to request information or seek advice on contacting government  

  departments; 
 - the Department’s laws, by-laws, rules, regulations, notifications and orders of the Department of  

  Business Development; and
 - other information determined by the Official Information Commission.

2.  Making Available Official Information for Public Inspection. The Department has made available, 
for public inspection, official information as required by Section 9 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), 
namely: 

 - results of considerations or decisions having direct effects on private individuals; 
 - policies or interpretations not required to be published in the Government Gazette; 
 - work plans, projects and annual expenditure budget; 
 - operating manuals or instructions relating to work procedures of State officials which affect the  

  rights and duties of private individuals; 
 - information not published in the Government Gazette but already sufficiently disseminated and  

  referred to in the Government Gazette; 
 - concession contracts or joint venture agreements with private individuals for the provision of public  

  services (notably, to date, the Department possess no such information); 
 - resolutions of the Cabinet or of such Boards, Tribunals, Commissions or Committees established  

  by law or by a resolution of the Cabinet; 
 - any other information as determined by the Official Information Commission such as invitations for  

  bids and tenders signed by the Head of the Government agency; and
 - results of procurement proceedings of each month. 

All such information has been well-arranged with indexes to facilitate public understanding and ease of 
access.  The public may access the information at

 • the Department of Business Development’s Official Information Centre, situated on the 11th Floor  
  of the Department’s building, Tel. 0 2547 5046 (during working days and office hours); and 

 • the Department of Business Development’s website (www.dbd.go.th) under the menu “Information  
  Centre”. 

3.  Statistics of Public Use of the Department of Business Development’s Official Information 
Services. During the Financial Year 2015 (October 2014 - September 2015), the Department of Business 
Development’s Official Information Services were accessed by 920,839 users, through the following channels: 

 (1)  Walk-in Requests: 562,825 users 
      (at the Official Information Centre or other offices of the Department) 
 (2)  Requests via Telephone           354,868 users 
 (3)  Requests by Fax  40 users 
 (4)  Requests via E-mail  2,337  users 
 (5)  Other channels such as bulletin boards and enquiry points:    769  users
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารธนาลงกรณ์	ทาวเวอร์	ชั้น	14	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางบำาหรุ	
 เขต 1 (ปิ่นเกล้�)	 เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
	 	 โทรศัพท์	0	2446	8160-1,	67,	69	โทรสาร	0	2446	8191

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารเลขที่	78/13	ถนนพระราม	6	(สี่แยกประดิพัทธ์)	เขตพญาไท
 เขต 2 (พหลโยธิน)	 กรุงเทพฯ	10400
	 	 โทรศัพท์	0	2618	3340-41,	45	โทรสาร	0	2618	3343-4

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี	2)	ชั้น	3	ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง
 เขต 3 (รัชด�ภิเษก)	 กรุงเทพฯ	10310	(เยื้อง	สน.	สุทธิสาร)
	 	 โทรศัพท์	0	2276	7253,	55,	56,	59,	66	โทรสาร	0	2276	7263

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารวรวิทย์	ชั้น	G	เลขที่	222	ถนนสุรวงศ์	แขวงสี่พระยา
 เขต 4 (สุรวงศ์) 	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 	 โทรศัพท์	0	2234	2951-3		โทรสาร	0	2266	5852-3

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์	ชั้น	4	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา    
 เขต 5 (บ�งน�)	 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
	 	 โทรศัพท์	0	2348	3803-5	โทรสาร	0	2348	3806

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	(ชั้น	1)	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา 
 เขต 6 (ศูนย์ร�ชก�รฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
	 	 โทรศัพท์	0	2143	7321-2	โทรสาร	0	2143	7924

สถานที่ติดต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำ บลบางกระสอ อำ เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2528 7600 Call Center 1570 www.dbd.go.th

 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 76 จังหวัด  สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า	4	สาขา	(แม่สอด	หัวหิน	เมืองพัทยา	และเกาะสมุย)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าDepartment of Business Development

 Business Development Office	 Thanalongkorn	Tower,	Floor	14	Boromarajonani	Road,
 Region 1 (Pin Klao)	 Khwaeng	Bangbamru,	Khet	Bangplad,	Bangkok	10700
	 	 Tel:	0	2446	8160-1,	67,	69	Fax:	0	2446	8191

 Business Development Office	 78/13	Rama	VI	(Padiphat	Intersection)
 Region 2 (Phaholyothin)	 Khet	Phayathai,	Bangkok	10400
	 	 Tel:	0	2618	3340-41,	45	Fax:	0	2618	3343-4

 Business Development Office	 Preecha	Complex	Building	(C	2),	Floor	3	Ratchadaphisek	Road,
 Region 3 (Ratchadaphisek)	 Khet	Huai	Khwang,	Bangkok	10310	
	 	 Tel:	0	2276	7253,	55,	56,	59,	66	Fax:	0	2276	7263

 Business Development Office	 Voravit	Building,	Floor	G,	No.	222,	Surawong	Road,
 Region 4 (Surawong)	 Khwaeng	Sipraya,	Khet	Bangrak,	Bangkok	10500
	 	 Tel:	0	2234	2951-3	Fax:	0	2266	5852-3

 Business Development Office	 Ample	Tower,	Floor	3	Bangna-trad	Road,	Khwaeng	Bangna,
 Region 5 (Bangna)	 Khet	Bangna,	Bangkok	10260
	 	 Tel:	0	2348	3803-5	Fax:	0	2348	3806

 Business Development Office	 RatthaPrasasanabhakiti	building,	Floor	1	The	Government	Complex,	
 Region 6 (The Government Complex)	 Chaeng	Wattana	Road,	Thung	Song	Hong	District,	Khet	Lak-si,	Bangkok	10210
	 	 Tel:	0	2143	7321-2	Fax:	0	2143	7924 

 

Contacting Addresses
Department of Business Development

563 Nonthaburi Road, Tambon Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000;
Tel: 0 2528 7600 Call Center : 1570; Website: www.dbd.go.th

 Business Development Office in 76  4	Branches	of	Business	Development	Office	(Maesod,	Hua	Hin,	Pattaya	City
 Provinces  and	Koh	Samui)



 

คณะทำางาน
Annual Report Team

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development

คณะทำางาน
Annual Report Team
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1. นางภารด ี อนิทชาต ิ  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเชีย่วชาญ (รกัษาการ) /

 Mrs. Paradee  Intachat  ผูอ้�านวยการกลุม่พฒันาระบบบรหิาร

   Plan and Policy Analyst Specialist (Acting)

   Director Public Sector Development Group

2. นางบรรณโศภษิฐ์  นนทรย์ี  นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการพเิศษ

 Mrs. Bannasopit  Noncie  Trade Officer, Senior Professional Level

3. นายชลกร  พรีคปุต์  นกัวชิาการเผยแพร่ช�านาญการ

 Mr. Chonlakorn  Pheerakup  Dissemination Technical Officer, Professional Level 

4. นางสาวอรณุรตัน์  การพานชิ  นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ

 Miss Aroonrat  Kanpanich  Trade Officer, Professional Level 

5. นางสาวมสัลนิ  แสวงทรพัย์  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 Miss Muslin  Swangsup  Plan and Policy Analyst, Professional Level

6. นายอคัรวิญญ์  ไวทยศาสตรนิ  นกัวชิาการพาณชิย์ปฏบิตักิาร

 Mr. Akkharavin  Vaidyasastrin  Trade Officer, Practitioner Level 

7. นางสาวนนัทวัน  เครอืฟัก  เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน

 Miss Nunthawan  Khraufak  Plan and Policy Analyst
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