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ครึ่งแรกของปน้ีไดผานไปแลว ภาพเศรษฐกิจของปนับวาเริ่มมีความ

ชัดเจนขึ้น แมวาประเทศของเราจะไมมีวิกฤติใดที่รายแรง แตไมใชวา

สถานะทางเศรษฐกิจจะดีอยางเปนรูปธรรม จากขอมูลของหลายสำนักท่ีได

วิเคราะหและเผยแพร ก็ยังไมไดมีขอมูลเปนท่ีนาไววางใจ เหตุเพราะอาจมี

ผลกระทบจากการเงินของสหรัฐอเมริกาและกรีซ ในอนาคตอันใกลนี้ 

สำหรับในฉบับมีบทความที่นาสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทีเ่ราตองยอมรับวาชีวติของเราทุกวนันี ้ ไมสามารถแยกออกจากโลกออนไลน

ได เพราะไมทางใดก็ทางหนึ่งเราตองเขาไปใชชีวิตอยูในโลกอินเทอรเน็ต 

วิถีชีวิตของเราถูกเปล่ียนแปลงไปมากนับแตมีวิทยาการน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง

หากนับเวลาแลวยังไมถึงชวงอายุคนๆ หนึ่งเลยดวยซ้ำ แตพฤติกรรมการ

ใชชีวิตของทุกคน ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเกือบทั้งหมด 

มีงานวิจัยของตางประเทศอยูชิ้นหน่ึง ที่นำเอาพฤติกรรมการใช  

อินเทอรเน็ต มาวิเคราะหแจกแจงแบงออกเปนกลุมๆ ตามประเภทของ

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และมีผลการวิเคราะหวาการใชอินเทอรเน็ต 

มีความสำคัญอยางมากในหลายๆ เรื่อง ตั้งแตเรื่องทั่วไปจนถึงเร่ืองท่ีมี

ความสำคัญ ซึ่งก็เปนอยางที่เราทราบกัน 

แตที่นาสนใจคือ การนำมาปรับเพื่อใชสำหรับนักการตลาด ที่ทุกวันนี้

หนัมาทำ E - marketing กันมากขึน้ ไดนำขอมูลไปประยกุตใชเพือ่วางแผน

การตลาดใหเกิดผลกับกลุมเปาหมายไดมากที่สุด 

พบกันฉบับหนาคะ 
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การติดตามผลการแขงขันของทีมฟุตบอล

ทีเ่ราคลัง่ไคล รวมถงึ การตดิตามสถานการณ

ที่กำลังเปนท่ีกลาวถึงในสังคม เชน การ

ติดตามความคืบหนาของงานแฟรท่ีใหญ

ที่สุดในประเทศไทย BOI FAIR 2011 

เปนตน 

ความคิดเห็นของกลุมบุคคลตางๆ  

ตัง้แตนักวชิาการ นกัธรุกจิ นกัสงัคมศาสตร 

นักเศรษฐศาสตร จนกระทั่งผูนำตางๆ  

ในโลก ดังเชน ประธานาธิบดบิีลล คลินตนั 

และรองประธานาธิบดี อัล กอร ของสหรัฐ 

สิ่งนี้ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุก

ระดบั ตัง้แตระบบครอบครัว สงัคมรอบขาง

ตัวเรา องคกรธุรกิจ หรือแมกระท่ังระดับ

ภูมิภาคหรือโลก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุนให

เกิดการปรับรูปแบบ ความสัมพันธภายใน

สังคม การแขงขัน และความรวมมือทาง

ธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมการดำรงชีวิตของ

บุคคลใหแตกตางจากอดีต 

ระบบคอมพิวเตอรและระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมท่ีทันสมัย เปนสวนหน่ึงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ถอืวาเปนสวนสำคัญย่ิง

ที่กอใหเกิดผลกระทบในวงกวางตอระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

กิจกรรมระหวางประเทศ เปรียบเสมือนใน

ชวงที่มีการเปล่ียนแปลงใชเคร่ืองจักรไอน้ำ

ในงานอตุสาหกรรม และถอืไดวาเปนยคุท่ีสาม 

ทีพ่ฒันาตอเน่ืองมาจากยคุเกษตรกรรม และ

ยุคอุตสาหกรรม 

à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡ÑºªÕÇÔμã¹
ÊÑ§¤Á»̃¨ Ø̈ºÑ¹  

ปจจบุนั สารสนเทศหรือขอมลูขาวสาร 

ไดกลายเปนปจจัยพื้นฐานปจจัยที่หา ที่เปน

สิ่งจำเปนในการดำรงชีวิตประจำวันไปแลว 

ไมวาจะเปนสารสนเทศท่ีจำเปน ในการ

ประกอบธุรกิจ ในการคาขาย การผลิต

สินคาและบริการ หรือการใหบริการสังคม 

การจัดการทรัพยากรของชาติ การบริหาร

และปกครอง การเรียนรู หรือแมกระทั่ง

เรือ่งเบาๆ เชน ขาวคราวดาราทีเ่ราชืน่ชอบ 
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อเมรกิา ไดมคีวามเห็นตรงกนัวา สารสนเทศ

ไดกลายเปนทรพัยากรทีส่ำคญัทีส่ดุอยางหนึง่

ในปจจุบนัไปแลว และในยุคสงัคมสารสนเทศ

แหงศตวรรษท่ี 21 สารสนเทศจะกลายเปน

ทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดเหนือส่ิงอื่นใดและ 

สารสนเทศกำลงัจะกลายเปนฐานแหงอำนาจ

อันแทจริงในอนาคต ทั้งในทางเศรษฐกิจ 

และทางการเมือง  

ดังนั้น อาจกลาวไดอยางเต็มที่วา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสำคัญท่ีขาด

ในชีวติประจำวันไปไมไดเสียแลว เปรียบดงั

คำกลาวท่ีวา “ขาดเธอเหมือนขาดใจ” 

นั่นเอง  

¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹ÂØ¤¢Í§ÊÑ§¤Á 
ÊÒÃÊ¹à·È 

ในสมัยโบราณ มนุษยดำรงชีพอยูได

ดวยการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวเปนหลัก 

สังคมจึงเปนแบบสังคมเกษตรท่ีตองอาศัย

ปจจัยพื้นฐานในการผลิตท่ีสำคัญ ไดแก 

ที่ดิน แรงงาน และทุนทรัพย 

ผูที่มีความม่ังคั่งในยุคโบราณในสังคม

เกษตรนั้น วัดกันท่ีการมีที่ดิน และแรงงาน 

เพื่อใชในการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตวใน

พื้นที่ที่ตนเองมีอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งกอ

ให เกิดปญหาหลายอยางตามมา เชน 

ความเหล่ือมล้ำในสังคมช้ันสูงและสังคม

แรงงาน การไมสามารถควบคุมประสทิธิภาพ

ในการผลิต เปนตน เหลานี้ลวนแลวแต

เปนแรงผลักดันคร้ังใหญ ที่ทำใหเกิดการ

คดิคนเครือ่งจกัรไอนำ้ท่ีกอใหเกดิการปฏวัิติ

ในวงการอุตสาหกรรมข้ึน และเริ่มเขาสูยุค

อุตสาหกรรมในเวลาตอมา  

ในสังคมอุตสาหกรรม การผลิตตอง

พึ่งพาปจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมมากขึ้นกวาใน

ยุคสังคมเกษตร ไดแก วัสดุที่เปนวัตถุดิบ

ในการผลติ และพลังงาน เน่ืองจากมกีารนำ

เคร่ืองจักรมาใชในการผลิตแทนแรงงาน  

รวม ท้ังมีการขนส งแลกเป ล่ียนสินค า

ระหวางประเทศหรือภูมิภาคมากขึ้น จึง

ตองใชวัตถุดิบและพลังงานมากกวา ในยุค

สังคมเกษตรที่การผลิตหรือจำหนายจะอยู

ในเขตใกลๆ กัน 

ดังนั้น เราจะเห็นวาสังคมเกษตรใน

อดีตและสังคมอุตสาหกรรมในปจจุบัน มี

การใชและพ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จำกัด ไมวาจะเปน ที่ดิน น้ำ พลังงาน 

เปนอยางมาก ซึ่งผลของการใชทรัพยากร

เหลานั้นอยางฟุมเฟอยและขาดความ

ระมัดระวัง ไดกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

ทีร่นุแรงตามมา ซ่ึงกำลงัคุกคามโลก รวมทัง้

ประเทศไทยของเราดวย  

ตั้งแตปญหาการแปรปรวนของสภาพ 

ดินฟาอากาศ ภัยธรรมชาติท่ีนับวันจะเพ่ิม

ความถีแ่ละรุนแรงข้ึน ปญหาการบอนทำลาย

ความสมดุลทางนิเวศวิทยา ทั้งปาดงดิบ  

ปาชายเลน ปาตนน้ำลำธาร ความแหงแลง 

อากาศเปนพิษ แมน้ำลำคลองที่เต็มไป

ดวยสารพิษเจือปน ตลอดจนถึงปญหา

วิกฤติทางจราจรและภัยจากควันพิษใน

มหานครทุกแหงทั่วโลก 

จากปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม และการ

ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มี 

อยูอยางจำกดั จงึไดมกีารหาวธีิทีจ่ะชวยลด

ปญหาส่ิงแวดลอมและลดการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติลงใหมากท่ีสุด ซึ่งหน่ึงในวิธีการ

แกปญหานี ้คอื การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือไอทีมาใช 

การนำสารสนเทศมาใชในกิจกรรมตางๆ 

เริ่มมีจำนวนและหลากหลายมากข้ึน ไมวา

จะเปนกระบวนการผลิตสินคา การจัดเก็บ 

หรือการส่ังซื้อ หากมีการนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช ไดมีการพิสูจนแลววา 

ปริมาณการใชวัสดุและพลังงานจะมีจำนวน

และปริมาณท่ีลดลง และไมมีผลเสียตอ 

ภาวะแวดลอมหรือมีเพียงเล็กนอยมาก 
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ยิง่ไปกวาน้ัน สารสนเทศจะสามารถชวย

ใหกิจกรรมการผลิต และการบริการตางๆ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน สามารถ

ชวยใหการผลิตทางอุตสาหกรรมใชวัตถุดิบ 

และพลังงานนอยลง มีมลภาวะนอยลง 

แตสินคามีคุณภาพดีและคงทนมากข้ึน 

ปญหาวิกฤตทิางจราจรในบางดานก็สามารถ

ผอนปรนไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

ในการชวยติดตอสื่อสารทางธุรกิจตางๆ 

โดยไมจำเปนตองเดินทางดวยตนเอง ดงัเชน

แตกอน  

ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีสวน

อยางมาก ในการนำสังคมสูวิวัฒนาการอีก

ระดับหนึ่ง ที่เขาสูยุคท่ีเราเรียกวาเปนสังคม

สารสนเทศ อันเปนสังคมที่พึงปรารถนา

และยัง่ยนื รวมทัง้การนำไปสูการเปลีย่นแปลง

สังคมโลกดวย 

ภาคเศรษฐกิจ การเกษตร การปาไม 

การประมง การสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน 

และกาซธรรมชาติ การสำรวจแร และ

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนและใตผิวโลก 

การกอสราง การคมนาคมทั้งทางบก น้ำ 

และอากาศ การคาภายในและระหวาง

ประเทศ อตุสาหกรรมการผลติ อตุสาหกรรม

บริการ อาทิ ธุรกิจการทองเท่ียว การเงิน 

การธนาคาร การขนสง และการประกันภัย 

เปนตน 

จากท้ังหมดขางตน เปนเพียงตัวอยาง

เพยีงเล็กนอยของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชงาน ซึ่งยังมีอีกเปนจำนวนมากที่ไมได

กลาวถงึ ดงันัน้ เราจงึกลาวไดวา เทคโนโลยี

สารสนเทศกำลังจะกลายเปนผูนำไปสูการ

เปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม   

àº×éÍ§ËÅÑ§¼ÙŒà»ÅÕèÂ¹á»Å§âÅ¡ 
หากเราสังเกตจะพบวา ในชวง 10 ป

ที่ผานมา โดยเฉพาะ 5 ปหลังนี้ ไดมี

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน 

มากข้ึนในทุกๆ วงการ ไมวาจะเปนภาค

การศึกษา ภาคการคา ภาคการเงิน และ

ภาคอุตสาหกรรม เปนตน  

ความนยิมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชงาน เกิดจากคุณสมบัติพิเศษหลายๆ 

ประการของเทคโนโลยีกลุมน้ี ซึ่งสืบเน่ือง 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีอัตราสูง

และอยางตอเนื่องตลอดหลายทศวรรษ 

ทีผ่านมา วิวฒันาการทางเทคโนโลยีนี ้สงผล

ใหผลประโยชนตางๆ จากการประยุกต 

ใชของเทคโนโลยีดังกลาว ลวนเกิดจาก

·ÓäÁà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È 
Ö̈§à»š¹¼ÙŒà»ÅÕèÂ¹á»Å§âÅ¡  
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากการ

เปนเทคโนโลยีที่ไมทำลายธรรมชาติ หรือ

สรางมลภาวะตอสิง่แวดลอมแลว คณุสมบติั

โดดเดนอื่นๆ ที่ทำให เปน เทคโนโลยี

ยุทธศาสตรสำคัญแหงยุคปจจุบันและ 

ในอนาคตก็คือ ความสามารถในการเพิ่ม

ประสทิธิภาพ และสมรรถภาพในเกือบทกุๆ 

กิจกรรม เชน การลดตนทุนหรือคาใชจาย 

การเพ่ิมคณุภาพของงาน การสรางกระบวน-

การหรือกรรมวิธีใหมๆ หรือการสราง

ผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ข้ึน  

นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใชในภาคการผลติและบรกิาร

แลว ยังไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในภาคสวนอ่ืนๆ ดวย เชน 

ภาคสังคม การบริหารและปกครอง 

การใหบริการพื้นฐานของรัฐ การบริการ

สาธารณสุข การบริการการศึกษา การให

บริการขอมูลและสาระบันเทิง การอนุรักษ

สิง่แวดลอม การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

การบรรเทาสาธารณภยั การพยากรณอากาศ 

และอุตุนิยม เปนตน 
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คุณสมบัติพิ เศษหลายๆ ประการของ

เทคโนโลยีกลุมนี้ อันสืบเนื่องมาจากการ

พัฒนาของเทคโนโลยีท่ีมีอัตราสูงและอยาง

ตอเนื่องตลอดหลายทศวรรษท่ีผานมา ซึ่ง

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีน้ีสงผลให  

(1) ราคาของฮารดแวรและอุปกรณ 

รวมทัง้คาบรกิาร สำหรบัการเกบ็ การประมวล 

และการแลกเปลี่ยนเผยแพรสารสนเทศ มี

การลดลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว  

(2) ทำใหสามารถนำพาอปุกรณตางๆ 

ทัง้คอมพวิเตอรและโทรคมนาคมตดิตามตวั

ได เนือ่งจากไดมีพฒันาการการยอสวนของ

ชิ้นสวน (Miniaturization) และพัฒนาการ

การสื่อสารระบบไรสาย  

 (3) ประการสุดทาย ที่จัดวาสำคัญ

ที่สุดก็วาไดคือ ทำใหเทคโนโลยีตางๆ เชน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสารมุง

เขาสูจุดที่ใกลเคียงกัน (Converge) 

ประเทศอุตสาหกรรมในโลกไดเล็งเห็น

ถึงศักยภาพของเทคโนโลยียุทธศาสตร 

กลุมนี้ จึงใหความสำคัญตอเทคโนโลยีนี้

มากกวาเทคโนโลยีอืน่ๆ ทีจ่ดัเปนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรสำคัญอีกหลายกลุม ดังเชน

กลุมประเทศ OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Develop-

ment) ไดศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของ

เทคโนโลยีไฮเทค 5 กลุมสำคัญในปจจุบัน 

คือ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุใหม อวกาศ 

นิวเคลียร และสารสนเทศ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการศกึษา

วิเคราะหถึงความสามารถในเชิงแขงขัน

เปรียบเทียบกับประเทศญ่ีปุน ในเทคโนโลยี

กลุมไฮเทคท่ีสำคัญตอประเทศ 11 ประเภท

ดวยกัน ปรากฏวามีอยู 8 ประเภทที่จัดเปน

เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังโดยตรงหรือเปน

สวนประกอบ จะยกเวนเพียง 3 ประเภท

คือ เวชภัณฑยา เครื่องบิน และวัสดุใหม

เทานั้น ประเทศเหลานี้จึงมีแผนพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจัง และได

ทุมงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อการ

พัฒนานี้ จึงเปนท่ีคาดกันวาวิวัฒนาการ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตอันใกลนี ้

จะเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงมากข้ึน

กวาที่เปนอยูในปจจุบันอยางแนนอน 

 ทั้งหมดนี้ จึงเปนท่ีมาและคำอธิบาย

วา เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูนำการ

เปลี่ยนแปลงสูโลกยุคใหมนั่นเอง 
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เปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหแกสาธารณะ โดยมุงเนนในการสนับสนุน

ภารกิจของบีโอไอ อันไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ

การลงทุนในประเทศไทย กิจกรรมตางๆ 

ตลอดจนประกาศและแบบฟอรมตางๆ ซึ่ง

ทำใหผูที่ตองการติดตอ สามารถทราบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของบีโอไอ 

และวางแผนการดำเนินงานกับบีโอไอไว

เปนการลวงหนาได 

ในสวนของบีโอไอซึ่งเปนหนวยงานที่

มีหนาที่ในการสงเสริมใหเกิดการลงทุน ได

ตระหนักถึงความสำคัญของงานสารสนเทศ

ทั้งในดานท่ีเ ก่ียวกับการดำเนินงานใน

สำนกังานเองหรือภายนอกสำนักงาน บโีอไอ

จึงไดนำระบบสารสนเทศเขามาเปนเคร่ือง

อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติราชการ

ตั้งแตยุคเริ่มตนของเครื่องคอมพิวเตอร

สวนบุคคล ที่เดิมรูจักกันในชื่อของ IBM 

Compatible จนกระท่ังเปลี่ยนมาเรียกกัน

ติดปากวาเคร่ือง PC ในปจจุบัน  

ในยุคแรกของการนำเคร่ืองคอม- 

พิวเตอรมาใช เปนการทำงานในลักษณะ

งานสำนักงานตางๆ เชน งานพมิพ เปนตน 

ตอมาจึงไดมีพัฒนาการที่ตอบสนองบริการ

ดานสิทธิประโยชนดานอากรเปนหลัก  

จนกระทัง่ถงึยคุการสือ่สารในระบบออนไลน 

บีโอไอไดยกระดับการบริการออกไปในทุก

ดานมากขึ้น โดยมีสวนของการดำเนินงาน

ที่ไดใหบริการแลว ดังนี้ 

ºÃÔ¡ÒÃ¢‹ÒÇÊÒÃ·ÑèÇä»  
- เว็บไซต  

 ในยุคที่ระบบอินเทอรเน็ตเขามามี

บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากข้ึน

บีโอไอไดดำเนินการจัดสรางเว็บไซต เพื่อ

ปจจบุนับีโอไอไดมกีารจัดสรางเว็บไซต 

เพื่อทำหนา ท่ีดังกลาวในภารกิจตางๆ 

หลายเว็บ เชน 

www.boi.go.th ทำหนาที่เปนเว็บ

หลัก ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอด

จนกิจกรรมหลักตางๆ  
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- ขาวสารผานระบบอีเมล 

 ในการดำเนินการเว็บไซตดังกลาว 

ขางตน บีโอไอไดเพ่ิมชองทางการส่ือสาร 

เพื่อใหผูที่ตองการรับทราบขาวสารความ

เคลื่อนไหวตางๆ จากบีโอไอ สามารถ

ทำการสมัครเพื่อรับขาวสารผานทางระบบ

อีเมล โดยบีโอไอจะทำการสงอีเมล เพื่อ

แจงขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ไปยัง 

ผูทีม่รีายชือ่ทกุเดอืน หรือทกุคร้ังท่ีมกีจิกรรม 

ซึ่งจะทำใหสมาชิกผูรับขาวสาร สามารถ

รับทราบขอมูลเกี่ยวกับบีโอไอท่ีเปนปจจุบัน

ที่สุด 

www.boifair2011.com ทำหนาที่เปนเว็บไซตในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ภารกิจ กจิกรรมตางๆ อนัเก่ียวดวยการจัดมหกรรมแสดงศักยภาพการลงทุนของประเทศไทย

ที่รูจักกันในชื่อ บีโอไอแฟร 2011 

build.boi.go.th ทำหนาที่เปนเว็บไซตในการสรางอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตางๆ เปนตน 

ºÃÔ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
- บริการติดตามความคืบหนาใน

การดำเนินการพิจารณา 

 ในการทำงานของบีโอไอ ซึ่งตอง

ใชระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก

การพิจารณาแตละเรื่องมีความละเอียด

ออนและมีรายละเอียดมาก การพิจารณา

อนุมัติ จึ งมี ระยะเวลาห างจากเวลา ท่ี 

ผูประกอบการย่ืนเรือ่งใหดำเนินการพิจารณา 
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บีโอไอจึงไดมีการพัฒนาระบบงานที่เรียกกันวาระบบ Doctracking เพื่ออำนวยความสะดวก

แกผูประกอบการ ในการติดตามสถานภาพการพิจารณาดำเนินการเร่ืองของตนเอง โดยไม

ตองเดินทางหรือโทรศัพทสอบถาม โดยผูประกอบการเพียงมาขอสมัครใชบริการผานระบบ

เว็บที่ doctracking.boi.go.th 

- บริการแจงผลการประกอบการของผูรับการสงเสริมการลงทุน 

 เนื่องจากการเปนผูรับการสงเสริมฯ จะตองมีภาระในการรายงานสถานภาพการ

ประกอบการตามแบบฟอรมของบีโอไอ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผูประกอบการจะตอง

ทำการกรอกแบบฟอรม การจัดสง ซึ่งบอยครั้งไมสามารถดำเนินการไดตามเวลาท่ีกำหนด 

เพื่ออำนวยความสะดวกดังกลาว บีโอไอไดจัดสรางเว็บไซตเพื่ออำนวยความสะดวกให  

โดยเปดบริการใหรายงานตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ซึ่งผูประกอบการสามารถดำเนินการ

ผาน URL ชื่อ boieservice.boi.go.th/PM/ 

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹� 
- บรกิารสมคัรขอเปนผูรบัการสงเสรมิ

การลงทุน 

 เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู-

ประกอบการที่สนใจจะขอรับการสงเสริมฯ 

บโีอไอไดจัดทำชองทางอำนวยความสะดวก

ในการยืน่แบบขอรบัการสงเสริมฯ ผานระบบ

ออนไลน ทั้งนี้ผูประกอบการท่ียื่นเรื่องผาน

ระบบออนไลนยังคงตองมาแสดงตนกับ 

บีโอไอ เพ่ือเปนการยืนยันการดำเนินการ

ยืน่เรือ่ง และแสดงในรายละเอียดอืน่ทีบ่โีอไอ

ตองการเพ่ิมเตมิ โดยผูประกอบการสามารถ

ดำเนินการผาน URL ชื่อ boieservice. 

boi.go.th/IPS/ 
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ซึ่งไดทำการกำหนดแผนการดำเนินการ

เพื่อใหบริการในอนาคต ไดแก บริการดาน

การอนุญาตดานชางฝมือแรงงาน โดย 

ผูประกอบการสามารถยืน่เร่ืองเพือ่ขออนญุาต 

ในการนำชางฝมือแรงงานจากตางประเทศ  

เขามาทำงานในโครงการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ 

ผานระบบเว็บไซต บริการขอลงทะเบียน

จองเขารวมในกจิกรรมตางๆ ทีบ่โีอไอจดัข้ึน 

ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงบริการของบีโอไอ

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะเร่ิมทำการ

เชือ่มโยงขอมูลกบักรมศุลกากร ในการอำนวย

ความสะดวกเร่ืองการสงเอกสารอนุญาตใน

แบบอเิล็กทรอนกิส อนัจะทำใหผูประกอบการ 

ไมจำเปนตองเดินทางมารับเอกสารเหมือน

ดังที่เปนอยูในปจจุบัน  

จากการดำเนินงานที่ผานมาและที่ 

จะดำเนินงานในอนาคต บีโอไอจะทำให 

ผูประกอบการไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

- บริการสั่งปลอยวัตถุดิบและวัสดุ

จำเปน 

 สำหรับผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ

ประโยชนในการนำเขาวัตถุดิบและวัสดุ

จำเปน บีโอไอไดมีการจัดสรางระบบงาน

เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอใช 

สิทธิประโยชน ดังกลาวผาน URL ชื่ อ 

icmember.boi.go.th/importonline/ หรือ

www.icmember.ic.or.th/importonline 

- บริการสั่งปลอยเคร่ืองจักร 

 สำหรับผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ

ประโยชนในการนำเขาเคร่ืองจักร บีโอไอ

ไดมีการจัดสรางระบบงานเพื่ออำนวยความ

สะดวก ในการขอใชสิทธิประโยชนดังกลาว

ผาน URL ชื่อ boieservice.boi.go.th/

emt/ 

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹Í¹Ò¤μ 
บีโอไอไดพยายามเพ่ิมบริการใหมี

ความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้น  
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ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 
การยื่นเรื่องขอใชสิทธิประโยชน
ตามมาตรา 25 ในการขออนุมัติ
ตำแหนง และนำเขาชางผูชำนาญ
การตางชาติ รวมถึงครอบครัว 
และ เรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ ที่ 
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาต
ทำงาน ในส วนการ พิจารณา 
ของบีโอไอ จะเปลี่ยนจากการยื่น
ขออนุมัติฯ ดวยเอกสาร มาเปน
ระบบอิเลก็ทรอนกิส “E - Expert 
System” ผานทางเว็บไซต  

อยางสะดวก รวดเรว็ และในบางกรณีสามารถ

ใชขอมูลเดิมมาประกอบการย่ืนเรื่องอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของโดยไมตองย่ืนมาใหมอีกดวย 

บริษัทจะตองกรอกแบบฟอรมการยื่น

เรื่องประเภทตางๆ Online และสงเอกสาร

ที่ เกี่ยวของ Online แตการรับเอกสาร

อนุมัติ ยังตองไปรับท่ีหนวยงานบีโอไอ โดย

จะเปนที่ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาต

ทำงาน ท่ีอาคารจตุัรสัจามจรุ ีกรงุเทพฯ หรอื

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนในสวนภูมิภาค

ก็ไดตามแตบริษัทระบุ และนำบารโคดที่ 

บีโอไอสงให (Online) มารับเอกสารไดโดย

ตัวบุคคลไมตองมาเอง 

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ ¡Ã³ÕºÃÔÉÑ·Â×è¹àÃ×èÍ§
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ระบบใหม “E - Expert System” จะ

ใชกับทั้งศูนยบริการวีซาและใบอนุญาต

ทำงาน ท่ีอาคารจตุัรสัจามจรุ ีกรงุเทพฯ และ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนในสวนภูมิภาค 

ทุกแหง ระบบจะอำนวยความสะดวกใหกับ

ผูประกอบการที่ ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนทุกราย สามารถยื่นเรื่องเขาระบบได

ตลอดเวลา โดยไมมีขอจำกัดเร่ืองสถานท่ี 

ระบบนีจ้ะชวยใหผูประกอบการประหยดั

คาใชจายในการเดินทาง ลดจำนวนคร้ัง

และจำนวนผูที่ตองเดินทางมายื่นเอกสารที่

สำนักงานใหนอยท่ีสุด 

ประการสำคัญ จะชวยลดปริมาณ

กระดาษลงเปนจำนวนมาก จากเดิมท่ีตอง

ยื่นแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบการ

ตางๆ จะเปล่ียนเปนการ Scan เอกสารเปน

ไฟลอิเล็กทรอนิกสแทน 

นอกจากนี้ ระบบจะจัด เก็บขอมูล

ตำแหนงหนา ท่ีที่ ได รับอนุ มัติ รวมถึง

ประวัติบุคคลของชางฝมือและครอบครัว 

ที่พรอมใหตรวจสอบและเขาดูสถานะได

ตลอดเวลา ชวยใหการสืบคนขอมูลเปนไป
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มอบอำนาจ) ประทับตราบริษัท 

(ไมตองติดอากรแสตมป) 

1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

หรือ สำเนาเดินทางของผูมอบ

อำนาจ 

1.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ของผูรับมอบอำนาจ 

1.4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท 

(เฉพาะหนาแรก) 

1.5. กรอกเอกสารขอมูลผูตดิตอ ไดแก 

1.5.1 ชื่อ-นามสกุล 

1.5.2 ตำแหนง 

1.5.3 เบอรโทรศัพทมือถือ 

1.5.4 เบอรโทรสาร 

1.5.5 อีเมลที่ใชในการติดตอ 

ขั้นตอนท่ี 2 ยืนยันการเปนผูใชงาน

ทางอีเมล (Activate User via e-mail) 

หลังจากยื่นขอรับรหัสแลว ทานจะ

ตองทำการ Activate ID ผานทางอีเมล 

เพื่อทำการยืนยันการสมัคร โดยระบบจะ

สง USER ID และ PASSWORD ไปยังอีเมล 

ทานสามารถนำ USER ID และ PASSWORD 

ไปใชเพ่ือ Login เขาสูระบบได โดยมรีปูแบบ

อีเมลดังน้ี 

โดยผูยื่นเ ร่ืองสามารถตรวจสอบขอมูล

สถานะของเร่ืองท่ียื่นไวได (Tracking) วา

ดำเนินการอยูในขั้นตอนใด เชน เสร็จแลว 

รอพิจารณาอยู หรือคืนเร่ือง เปนตน และ

หากเปนกรณีคืนเรื่องจะแจงวาคืนเพราะ

เหตุใด 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
กระบวนการทำงาน แบงเปน 2 ฝาย คอื 

ฝายเจาหนาท่ีกลุมผูชำนาญการตางชาติ 

ศูนยบริการลงทุน ของบีโอไอ และฝาย

ลูกคา (บริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ)  

ในการตรวจสอบสถานะของเร่ืองท่ียื่น

มาของแตละบริษัท เจาหนาที่จะสามารถ

เหน็ไดวาเจาหนาท่ีระดบัใดเปนผูพจิารณาอยู 

สวนบริษัทจะมองเห็นสถานะเร่ืองที่ยื่นมา

วาอยูระหวางการพิจารณาเทานั้น และ

จากนั้นจะเห็นวาไดรับอนุมัติหรือไม หาก

ไดรับอนุมัติ บริษัทตองพิมพเอกสารพรอม

บารโคท เพื่อมาติดตอขอรับหนังสืออนุมัติ  

 กระบวนการทำงานของระบบ เม่ือ

บริษัทเปดใชงานระบบ E - Expert System 

และทำการย่ืนเรือ่งเขามา ระบบจะตรวจสอบ

เบื้องตน และทำการเขาคิวไวกอน เม่ือถึง

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ระบบจะลง

รบังาน หลังจากนัน้ เจาหนาท่ีจะดำเนนิการ

พิจารณาตามข้ันตอน ซึ่งในรายละเอียด

ตองมีกำหนดตัวแปรใหเปนไปตามสภาพ

การปฏบัิตงิานจรงิในแตละวัน เชน เจาหนาท่ี

ลาหยุดท้ังวัน ครึ่งวัน เปนตน และเพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดการคางของงาน ระบบจะ

จัดสรรงานไปใหเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงาน

ในวันน้ันๆ 

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººª‹Ò§½‚Á×Í 
E - Expert System 
1. ลงทะเบียนขอใชระบบงาน 

เฉพาะบริษัทที่ไดรับสิทธิประโยชน

มาตรา 25 ของบัตรสงเสริมการลงทุนจาก

บีโอไอเทาน้ัน ที่สามารถติดตอขอรับ USER 

ID และ PASSWORD ไดที่สำนักสารสนเทศ

การลงทุน บีโอไอ โดยการลงทะเบียนแบง

ไดเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ติดตอและสงเอกสารการ

ลงทะเบียน โดยมีเอกสารท่ีตองใชดังนี้ 

1.1. หนังสือมอบอำนาจขอรับ USER 

ID และ PASSWORD จากผูมี 

อำนาจลงนาม ระบุชือ่บคุคลท่ีจะ

มารับ (ผูมารับตองเปนบุคคล

เดียวกันกับที่ระบุไวในหนังสือ
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2. ยื่นคำรองขอนำเขาชางผูชำนาญการตางประเทศ  

การยื่นคำรองมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เขาสูระบบ E - Expert  

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกคำรองและกรอก

ขอมูล 

ตัวอยาง กรณีบริษัทตองการย่ืนขอ

บรรจคุนตางดาวพรอมครอบครัวในตำแหนง

ที่ไดรับอนุมัติ 

1. เลือกคำรองท่ีตองการ “ขอบรรจุ

คนตางดาวและขออนุญาตใหครอบครัว

เขามาในราชอาณาจักร” 

2. เลือกตำแหนงท่ีตองการบรรจุตัว

คนตางดาว (ตำแหนงตองไดรับอนุมัติแลว

และยังวางอยู) 

3. กรอกขอมูลคนตางดาวและครอบครัว 

3.1 กรอกขอมูลคนตางดาว 

3.2 แนบเอกสารของคนตางดาว 

เชน สำเนาหนังสือเดินทาง 

ผูขออนุญาต สำเนาหลักฐาน

การศึกษา สำเนาหลักฐาน 

ใบผานงาน และรูปถาย เปนตน 

เมื่อเขาสูระบบแลว ระบบจะแสดงหนาหลักดังนี้ 
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ขั้นตอนท่ี 3 สงคำรอง  

• ระบบจะทำการสงอีเมลยืนยันการรับคำรอง ในวันและเวลาราชการ  

โดยมีรูปแบบอีเมลดังนี้ 

3. แจงผลเพื่อรับหนังสือออก 

บริษัทสามารถตรวจสอบการรับหนังสือออกได โดยพิมพใบรับหนังสือจากอีเมลที่ได

แจงความจำนงไว  
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4. รับหนังสือออก  

ในการมาติดตอขอรับเรื่องอนุมัติ ทาน

จะตองนำใบรับหนังสือ มาย่ืนขอรับจาก

กลุมผูชำนาญการตางประเทศ บีโอไอ ที่

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน หรอื

ที่ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาคท่ีบริษัท

ไดระบุไวในคำขอ  

หนังสืออนุมัติจากบีโอไอจะประกอบ

ดวยหนังสือตัวจริงถึงบริษัท และสำเนา

หนังสือถึงผูบัญชาการสำนักงานตรวจคน

เขาเมอืง และอธิบดกีรมการจัดหางาน (กรณี

ยื่นขอใบอนุญาตทำงานท่ีกรุงเทพฯ) หรือ 

ผูวาราชการจังหวัด (กรณียื่นขอใบอนุญาต

ทำงานที่ตางจังหวัด) เพ่ือบริษัทจะไดนำ

เอกสารดังกลาวไปดำเนินการประทับตรา

หนังสือเดินทาง เพื่อการอนุญาตอยูตอใน

ราชอาณาจักร และขอใบอนุญาตทำงาน

ตอไป 

¡ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ 
บโีอไอจะเริม่ทดสอบการใชงานระบบน้ี 

ดวยการใชงานจริงของบริษัทที่สมัครเขา

รวมเปนกลุมผูทดลอง ในชวงระหวางเดือน

ตลุาคม 2554 เปนตนไป เพ่ือจะเร่ิมใหบริการ

อยางเปนทางการในวันท่ี 1 มกราคม 2555 

สำหรบับรษัิทใหม จะเริม่ขัน้ตอนต้ังแต

การขออนุมัติตำแหนง ตามดวยการขอ

บรรจุตวัชางผูชำนาญการตางดาว และนำเขา

ครอบครัว โดยขอมูลท่ีเก่ียวของทั้งหมดจะ

ถูกจัดเก็บเขาสูระบบฐานขอมูล ดังนั้นใน

การยื่นขออนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

อาทิ การแจงชางพนตำแหนงหนาที่ การ

ขอบรรจุตัวชางผูชำนาญการตางดาวแทน

คนเดิม การขอเพิ่มลักษณะงาน การขอ

เพ่ิม/เปล่ียน/ยายทองท่ีทำงาน ฯลฯ จะ

สามารถดำเนินการตอเนือ่งไดเลย เน่ืองจาก

มีขอมูลตั้งตนอยูในระบบฐานขอมูลแลว 

ที่ไดรับอนุมัติฯ ไวแลวเขาสูระบบกอน จึง

จะสามารถยืน่ขออนุมตัใินเรือ่งท่ีเกีย่วของได 

โดยบีโอไอจะเปดใหกรอกขอมลูในชวงตัง้แต

เดือนตุลาคม 2554 เปนตนไปเชนกัน 

สำหรับบริษัทที่ไดรับอนุมัติตำแหนง

และมีชางผูชำนาญการตางชาติพรอม

ครอบครัวไวกอนหนา จะเปดใชระบบ E - 

Expert System บริษทัจะตองนำขอมูลตัง้ตน
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ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนา 
การบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
กาวหนาไประดับหนึ่ง อยางมี
ประสิทธภิาพ อยางไรก็ตาม ปญหา
สำคญั คอื หนวยราชการสวนใหญ
ของไทยตางมีเว็บไซตสำหรับให
บริการประชาชนอยูแลว แตอยูใน
ระดับการใหขอมูลเปนหลัก ยังไม
สามารถปรับปรงุเปล่ียนแปลงระบบ
การทำงานใหอยูในรปูอเิลก็ทรอนิกส
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ณ ที่ใดก็ได โดยเปนการใหบริการทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง 

ระยะท่ี 5 ภายในป 2557 กำหนดเปน 

t - Government หรือ Transformed 

Government หรือรัฐบาลที่ผานการแปลง

สภาพตามนิยามขององคการสหประชาชาต ิ

ทีเ่ปนรฐับาลทีใ่กลชดิกบัประชาชนทกุภาคสวน 

มีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐ

ผานชองทางที่หลากหลาย ในการใหบริการ

e - Services ณ ที่แหงใดก็ได โดยเปนการ

ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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Transformed Government 

หนวยงานตางๆ ของรัฐบาลไทย มี

การสรางเวบ็ไซตในระดับกรมและกระทรวง

อยางครบถวน มีระบบสารสนเทศสำหรับ

ชวยในการบริหารจัดการองคกร มเีครอืขาย

สารสนเทศสำหรับการเช่ือมตอระหวาง

หนวยงาน โดยบางหนวยงานมีบริการ 

ออนไลนที่สามารถใหบริการประชาชนได

ทุกเวลาและทุกสถานที่ เชน กรมสรรพากร

กรมศลุกากร ฯลฯ ท่ีมคีวามพรอมอยางมาก 

ในการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยาง

ประสบผลสำเร็จ อยางไรกต็าม หนวยราชการ

ที่มีความพรอมสูงในระดับน้ียังมีจำนวนไม

มากนักในประเทศไทย 

สำหรับ Roadmap ของรัฐบาลอิเล็ก-

ทรอนิกสของไทยระหวางป 2553 - 2557 

ไดแบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ภายในป 2553 กำหนด 

เปาหมายเปน c - Government (Connected 

Government) ที่มีการเชื่อมโยงกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐในการใหบริการ e - Services  

ระยะที่ 2 - 3 ภายในป 2554 - 2555 

กำหนดเปาหมายเปน m - Government 

(Mobile Government) ที่มีการเช่ือมโยง

กันระหวางหนวยงานภาครัฐผานชองทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณคอมพิวเตอร

เคลือ่นทีอ่ืน่ๆ ในการใหบริการ e - Services  

ระยะที่ 4 ภายในป 2556 กำหนด 

เปาหมายเปน u - Government หรอื Ubi-

quitous Government ที่มีการเชื่อมโยง

กันระหวางหนวยงานภาครัฐ ผานชองทาง

ทีห่ลากหลาย ในการใหบรกิาร e - Services 
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จากดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอ-

นิกส (e - Government Development 

Index) ป 2553 ซึ่งไดจัดทำการสำรวจ 

โดยหนวยงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม 

(Department of Economic and Social 

Affairs) ขององคการสหประชาชาต ิพบวาใน

จำนวน 184 ประเทศ เกาหลีใตเปนอนัดับ 1 

รองลงมา คือ สหรัฐฯ แคนาดา สหราช

อาณาจักร และเนเธอรแลนด ตามลำดับ  

สำหรับประเทศไทย อยูในอันดับท่ี 76 

ของโลก และอันดับที่ 18 ของทวีปเอเชีย 

เปนที่นาสังเกตวาอันดับของไทยตกลงมาก 

จากเดิมการสำรวจกอนหนานี้เมื่อป 2551 

ไทยอยูอันดับ 64 ของโลก โดยอันดับได

ตกลงมากถึง 12 อันดับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน เดิมในป 

2551 ไทยอยูอันดับ 3 รองจากสิงคโปรและ
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ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ได้กำหนดนโยบายที่จะ  

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ใช้ในการบริหาร และบริการภาครัฐอย่างมี

ประสทิธภิาพและทัว่ถงึ โดยกำหนดเปา้หมาย 

ดังนี้ 

- ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้

งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  

- หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและ

ส่วนกลาง สามารถเข้าถึงโครงข่าย

สารสนเทศภาครัฐ และเชื่อมโยง

ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ภายในปี 

2554 ทั้งนี้ นับถึงสิ้นปี 2553 มี

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน

อิสระนำบริการเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

มาใช้จริง 730 หน่วยงาน  

มาเลเซยี แตก่ารสำรวจลา่สดุในป ี2553 ไทย

เลื่อนลงมาเป็นอันดับ 4 โดยมีบรูไนครอง

อันดับที่ 3 ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน 

สิงคโปร์เป็นอันดับที่ 11 ขณะที่มาเลเซีย

อันดับที่ 32 และบรูไนอันดับที่ 68 ขณะที่

ประเทศทีก่ำลงัตามไทยมาตดิๆ คอื ฟลิปิปนิส์

อันดับที่ 78 และเวียดนามอันดับที่ 90  

เป้าหมายเลื่อนจากอันดับ 76 
มาเป็นอันดับที่ 61 

สำหรบัแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร (ฉบบัที ่2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552 - 2556 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 

ไดก้ำหนดจะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล

ในการบรหิารและการบรกิารของภาครฐั โดย

มเีปา้หมายยกระดบั e - Government per-

อันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์



จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติในปี
2553จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติในปี
2553



ประเทศ คะแนนปี 2553 อันดับปี 2551 อันดับปี 2553 

สิงคโปร์ 0.7476 23 11 

มาเลเซีย 0.6106 34 32 

บรูไน 0.4796 87 68 

ไทย 0.4653 64 76 

ฟิลิปปินส์ 0.4637 66 78 

เวียดนาม 0.4454 91 90 

อินโดนีเซีย 0.4026 106 109 

กัมพูชา 0.2878 139 140 

พม่า 0.2818 144 141 

ลาว 0.2637 156 151 

ติมอร์ 0.2273 155 162 

แหล่งข้อมูล
:
United
Nations
E
-
Government
Survey
2010
แหล่งข้อมูล
:
United
Nations
E
-
Government
Survey
2010


formance ในการจดัลำดบั e - Government 

Rankings ในระดับโลก ขึ้นให้ได้ 15 ลำดับ   

ดังนั้น เท่ากับว่าจะต้องเลื่อนมาอย่างต่ำ

มาอยู่ในลำดับ 61 ภายในปี 2556  

ขณะที่กรอบนโยบายเทคโนโลยีสาร-

สนเทศและการสื่อสาร ในช่วงปี 2554 - 

2563 ของประเทศไทย (ICT2020) ในส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดจะใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้าง  

นวัตกรรมของภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ

ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วน ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

และมีธรรมาภิบาล โดยตัวชี้วัดกำหนดว่า

จะยกระดบัการดำเนนิงานดา้นรฐับาลอเิลก็-

ทรอนกิสใ์นการจดัลำดบั e - Government 

Rankings ขององค์การสหประชาชาติ ให้

ขึ้นมาอยู่ในระดับ Top 30 ของประเทศที่มี

การดำเนินงานดีที่สุด  

มีปัญหาหลายประการ  
ที่ต้องเร่งแก้ไข 

การผลักดันรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  

ของไทยยังค่อนข้างช้า เมื่อเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ เนื่องจากมีปัญหาสำคัญหลาย

ประการ ดังนี้ 

ประการแรก หน่วยงานภาครัฐมีขีด

ความสามารถและความพรอ้มในการพฒันา

ด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เท่ากัน แม้

หนว่ยราชการสว่นใหญข่องไทยจะมเีวบ็ไซต์

สำหรับติดต่อและให้บริการประชาชนแล้ว

ก็ตาม แต่อยู่ในระดับการให้ข้อมูลเป็นหลัก 

วารสารส่งเสริมการลงทุน

20



การรบัรองโดยหนวยงานท่ีมอีำนาจ

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิ เล็กทรอนิกสประกาศกำหนด

แลว ใหถือวาสิ่งพิมพออกดังกลาว

ใชแทนตนฉบับได  

• มาตรา 12/1 วรรคสอง การจัดทำ

หรือแปลงเอกสารและขอความให

อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลัก-

เกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกำหนด  

อยางไรก็ตาม ภายหลังประกาศใช 

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2544 ภาคราชการและเอกชนยังคงนิยมใช

เอกสารในรูปกระดาษ เนื่องจากเหตุผล

หลายประการ ดังน้ี 

• ยั ง ไมมี การกำหนดหน วยงาน

รับรองส่ิงพิมพออก (Certif ied  

e - Document Authority) ตาม

มาตรา 10 วรรคส่ี  

• ยงัไมมกีารกำหนดหลักเกณฑวธิกีาร

ตามมาตรา 12/1 วรรคสองทำให

ขาดหลักเกณฑและคนกลางหรือ

องคกร ทีเ่ปนผูทำหนาท่ีในการรบัรอง

ความถูกตองแทจริงของขอมูล

อิ เล็กทรอนิกส ในการฟองรอง

บังคับคดีกันในศาล ขณะที่เอกสาร

กระดาษสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองแทจริง (Authentication) 

ของเอกสารตนฉบับไดงายกวา 

สำหรับการดำเนินการของหนวยราชการ

ตางๆ เกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส มี 

รูปแบบแตกตางกันไป ไดแก 

• ศาล เนือ่งจากคณะกรรมการธรุกรรม
ทางอเิล็กทรอนกิส ยงัไมไดกำหนด

หลกัเกณฑทีช่ดัเจน ทำใหผูพพิากษา

แตละคนมีการวินิจฉัยแตกตางกัน

เกีย่วกบัความนาเชือ่ถอืของเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส  

ยังปรับระบบการทำงานใหอยูในรูปอิเล็ก-

ทรอนิกสไมได  

ประการท่ีสอง มีปญหาเร่ืองไมมีผู 

รับผิดชอบหลักในเรื่ องนี้ อย างชัดเจน 

นอกจากน้ี การดำเนินการมีคณะกรรมการ

ที่ เกี่ ยวของและ รับผิดชอบซ้ำซอนกัน 

หลายชุด เชน คณะกรรมการบูรณาการ

และปฏิรูประบบการทะเบียน และคณะ

กรรมการรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส ซึง่มผีูบริหาร

สารสนเทศระดับสูง ของแตละกระทรวง 

และกรมตางๆ มารวมหารือกัน  

ประการท่ีสาม หนวยราชการตางๆ 

ยงัไมพฒันากระบวนการบรกิารใหส้ันกระชบั

มากขึ้น เพื่องายตอการใหบริการในรูป

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยยังดำเนินการ

ตามกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ 

ประการท่ีสี ่ขาดการกำกับดแูลและการ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐานรวม (Common 

Infrastructure) 

ประการทีห่า ขาดการกำหนดมาตรฐาน

และการจัดระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่ดี 

เชน บรกิารรวม (Common Service) ระบบ

รกัษาความปลอดภยั (Security) ฯลฯ กอให

เกิดการซ้ำซอนการใหบริการ (Silo and 

Duplicate) 

ÂÑ§ãªŒàÍ¡ÊÒÃã¹ÃÙ»¡ÃÐ´ÒÉ 
กฎหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย คือ ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ไดจัดทำขึ้นเสร็จสมบูรณและ

ประกาศใชในป 2478 ในยุคสมัยที่กระดาษ

เปนเอกสารสำคัญท่ีใชในการทำสัญญา 

(Paper - Based Transaction) ดังนั้น 

หลายมาตราของประมวลกฎหมายฉบับนี้

จึงไดถูกบัญญัติขึ้น โดยใชมาตรฐานที่เปน

กระดาษดังกลาว  

ปจจบุนัมกีารออก พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาใชบังคับ 

เพื่อรองรับสถานภาพของการทำธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ 

• มาตรา 10 วรรคส่ี ในกรณีทำ 

สิง่พมิพออก สำหรบัใชอางอิงขอมลู

อิเล็กทรอนิกส หากส่ิงพิมพออก

นั้นมีความถูกตองครบถวน และมี
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• กรมพฒันาธุรกจิการคา ปจจบุนัการ

ขออนุญาตยังคงสงในรูปกระดาษ 

เนื่องจากยังติดขัดในขอกฎหมาย

ของกรมฯ ท่ีไดบญัญัตใิหสงเอกสาร

ในรูปกระดาษ  

• กรมสรรพากร ไดพัฒนาระบบ e - 

Tax Invoice มาตั้งแตป 2546 โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนดาน

เอกสารใบกำกับภาษีของลูกคา  

จากการศึกษาของสถาบันนวัตกรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อป 2553 

พบวาแมปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส แตกฎระเบียบของ

หนวยงานภาครัฐ ยงัคงกำหนดใหภาคเอกชน

เก็บเอกสารในรูปกระดาษอยางนอยบางสวน 

โดยมีเพียงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

ระบบเดียวเทานั้น ที่อนุญาตใหภาคเอกชน

เก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสตั้งแตตน

จนจบ (End to End) คือ ระบบศุลกากร

ไรเอกสาร 

Ñ̈´μÑé§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ 
ÃÑ°ºÒÅÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดำเนนิการใน

ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รัฐบาลไดจัดตั้ง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ขึ้น 

โดยกอตั้งในรูปแบบขององคการมหาชน 

ภายใตการกำกบัดแูลของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยคณะรัฐมนตรี

มีมติใหดำเนินการอยางเปนทางการเมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2554 กำหนดอำนาจ 

บทบาท และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

• เปนหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ

ในการวิจัย พัฒนา และปฏิบัติการ

เกี่ยวกับระบบโครงสรางพื้นฐาน 

(Common In f ra s t ruc tu re )  

ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e - 

Government) สำหรบัประเทศไทย 

• เปนท่ีปรกึษาแกหนวยงานภาครฐัใน

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในสวนท่ีเกี่ยวของ

กับการพัฒนาดานรัฐบาลอิเล็ก-

ทรอนิกส (e - Government) ให

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

• สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม

ศักยภาพของบุคลากร ใหมีทักษะ

ความชำนาญดานระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (e - Government) 

รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ที่เกี่ยวของ 

สำหรบัพนักงานเจาหนาทีข่องสำนักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจำนวน 170 คน ยาย

มาจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาครัฐ (สบทร.) หนวยงานภายใตสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ซึ่งกอนหนานี้รับผิดชอบการดูแลโครงการ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยูแลว 

สำนกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสนบัเปน

กลไกสำคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศอยาง

เปนรูปธรรม และสอดคลองกับยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของประเทศ 

¡ÓË¹´¢Ñºà¤Å×èÍ¹ 
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ภายหลังไดกอตั้งเปนองคการมหาชน

แลว สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสได

กำหนดขับเคล่ือนในดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

ในหลายดาน ดังน้ี 

ศูนยปฏิบัติการของกระทรวงพาณิชย 
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ประการแรก ขบัเคล่ือนการใชอีเมลกลาง

ของภาครัฐ ซึ่งนับเปนภารกิจทาทายความ

สามารถอันดับตนๆ ของสำนักงานรัฐบาล

อเิลก็ทรอนกิส เพราะระบบอีเมลกลางภาครฐั

ซึ่งแมไดเปดใหบริการมาเปนเวลากวา 3 ป 

จากการใหบริการของ สบทร. บริษทั ทโีอท ี

จำกดั (มหาชน) และบริษทั กสท โทรคมนาคม 

จำกัด (มหาชน) แตไมไดรับความสนใจมา

ใชบริการจากเจาหนาที่ภาครัฐเทาที่ควร 

เนื่องจากติดปญหาในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับโดเมนเนม ซึ่งไมสามารถตั้งเปน

ชื่อตอทายองคกรได ทำใหไมนาสนใจ  

เพือ่แกไขสถานการณ สำนกังานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสซึ่งในป 2554 มีหนาที่บริหาร

จัดการอีเมลกลางภาครัฐแตเพียงผูเดียว 

กอใหเกิดความคลองตัว และสามารถแกไข

ปญหาทางเทคนิค โดยสรางชื่ออีเมลกลาง

เปนของหนวยงานภาครัฐหรือองคกรนั้นๆ 

ไดเลย อาทิ อีเมลกลางของกระทรวงไอซีท ี

จะใช @mict.go.th เปนตน 

แนวทางการผลักดันการใชอีเมลกลาง

ภาครฐั คอื ใหหนวยงานตางๆ ใชโดเมนเนม

ของตนเอง และทำใหอีเมลกลางเปนส่ิงที่

เจาหนาที่ภาครัฐใชติดตัวตลอดชีวิต แมแต

เกษียณแลวยังตองใชอีเมลเพ่ือติดตอเร่ือง

บำเหนจ็บำนาญ หากตองยายสงักดักส็ามารถ

ทำไดเพียงแจงมาที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็ก-

ทรอนกิส เพือ่เปลีย่นโดเมนเนม โดยท่ีขอมลู

ในกลองจดหมาย (Inbox) ยังคงอยู รวมทั้ง

วางแผนตอยอดสูการทำสมุดนามสงเคราะห

อเิลก็ทรอนกิส ซึง่มรีายชือ่อีเมลของเจาหนาที่

ภาครัฐทกุคน เชน หากนายกรัฐมนตรตีองการ

สงเอกสารทางอีเมลใหกับอธิบดีทุกคนของ

ทุกหนวยงาน ก็สามารถเลือกรายชื่อใน

หมวดนี้ แลวสามารถสงอีเมลเอกสารน้ัน

ไดทันที 

ประการท่ีสอง เดนิหนาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารท่ีหนวยงาน

ภาครัฐสงถึงกัน โดยปรับเปล่ียนจากการสง

เอกสารที่เปนกระดาษไปสูการสงเอกสาร

ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐตางๆ ได

เชื่อมโยงระบบการทำงานและโครงสราง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกันแลว

รวม 20 กระทรวง 9 หนวยงาน ซึ่งการ

ทดสอบการสงเอกสารผานระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนกิส ชวยประหยดัตนทนุกระดาษ

และเวลา แตขณะน้ียังไมมีหนวยงานใดใช

สงเอกสารขามกระทรวง  

สำหรับแนวทางการผลักดันภารกิจนี้ 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดกระตุน

ใหกระทรวงตางๆ สงเอกสารผานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสอยางจริงจัง โดย

เริ่มการจัดสงเอกสารในระบบสารบรรณ

บางจุดท่ีไมใชเอกสารสำคัญ เพื่อทำให 

เจาหนาที่ภาครัฐคุนเคยกับเรื่องของเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส คาดวาป 2558 จะเกิดการ

ใชงานอยางสมบูรณแบบ 

ประการที่สาม การผลักดันใหมี e - 

Services ของหนวยงานภาครฐั โดยประชาชน

ทีม่าใชบรกิารไมตองสงสำเนาบตัรประชาชน

และสำเนาทะเบยีนบานมาประกอบคำขอ เพือ่

ลดปริมาณการใชกระดาษโดยไมจำเปน 

ประการที่สี่ การพิจารณาใหมีระบบลง

ลายมอืช่ืออิเลก็ทรอนิกส (Digital Signature) 

ซึง่เปนระบบยืนยนัวาเปนเอกสารถูกตอง ทัง้น้ี 

แมในระยะท่ีผานมาไดดำเนินการในดานน้ี

มาหลายปแลว แตยงัไมประสบความสำเร็จ

มากเทาทีค่วร เพราะแอพพลิเคชัน่สวนใหญ

ยังไมรองรับระบบนี้  

แตปจจุบันประเทศไทยเร่ิมมีความ

พรอมทั้งทางดานเทคโนโลยีและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ ดังนั้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็ก-

ทรอนิกสจึงกำหนดเปาหมายวา ภายใน

เดือนตุลาคม 2554 จะเริ่มออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ใหแก

ภาครัฐ ซึ่งจะเริ่มผลักดันใหเกิดการใชงาน

ไปพรอมกับการทำโครงการสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงกับระบบของ 20 

กระทรวง และอีก 9 หนวยงานภาครัฐ โดย

ใหทดลองใชวธิกีารลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส

ในงานสารบรรณบางสวน  

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชประโยชนในการใหบริการ
ประชาชนของการไฟฟานครหลวง 
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กรมสรรพากรเปนหนวยงานอันดับตนๆ 

ของสวนราชการ ที่ไดนำระบบคอมพิวเตอร 

มาชวยในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร โดย

ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของสำนักงานสถิติ

แหงชาต ิมาชวยในการจัดทำสถิตกิารจดัเกบ็

ภาษอีากร และจดัทำสูตรคำนวณภาษเีงินได

หัก ณ ที่จาย  

ในป 2526 กรมสรรพากรไดเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรเพื่อใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของตนเองเปนปแรก และเปนคร้ังแรกที่ได

มีการพัฒนาระบบงานเปนแบบออนไลน 

เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลผูเสียภาษีเฉพาะ

ภายในกรมสรรพากร  

ตอมาในป 2529 กรมสรรพากรไดเร่ิม

ใหบริการคนหาขอมูลผูเสียภาษีและจัดทำ

บัตรประจำตัวผู เสียภาษีแบบออนไลน  

โดยเริ่มใหบริการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี 

ปทุมธานี และสมุทรปราการ  

จากนั้นในป 2540 กรมสรรพากรได

นำโครงการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Object Oriented มาใชพัฒนาระบบงาน

บริหารการจัดเก็บภาษี โดยไดมีการพัฒนา

เว็บไซต www.rd.go.th เพื่อใหบริการ

ขอมูลในดานตางๆ แกผูเสียภาษี  

àÃÔèÁÃÐºº e - Revenue »‚ 2544 
กรมสรรพากรไดนำนโยบาย e - 

Revenue มาใชในองคกรนับตั้งแตป 2544 

เปนตนมา เพื่อใหผูเสียภาษีและประชาชน

สามารถทำธุรกรรมดานภาษีอากรอยาง

ปลอดภัย ผานระบบอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต 

www.rd.go.th โดยเร่ิมจากบริการย่ืนแบบ

แสดงรายการและชำระภาษีมูลคาเพ่ิมผาน

อินเทอรเน็ต  

à»�´ãËŒÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨à¡çºàÍ¡ÊÒÃã¹
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ปจจุบันการเก็บเอกสารในรูปกระดาษ

นับเปนภาระแกภาคธุรกิจเปนอยางมาก 

เนื่องจากมีตนทุนสูง ดังนั้น กรมสรรพากร

จึงไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนเก็บเอกสาร

ตางๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน  

ใบกำกับภาษีอยางยอ ใบเพ่ิมหนี้ ใบลดหน้ี 

ฯลฯ ตามประมวลรัษฎากร โดยไดออกคำสัง่

กรมสรรพากรที่ 121/2545 ลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2545 กำหนดใหผูเสียภาษีหรือ 

ผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองจัดทำและ

จัดเก็บบัญชี รายงาน และเอกสารหลักฐาน

ตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ 

และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของขอมูล

อิเล็กทรอนิกสได โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

• กรณีการจัดทำเอกสารประเภท 

ใบเสรจ็รบัเงิน ใบกำกบัภาษ ีสามารถ

สำเนาในรูปแบบของขอมูลอิเล็ก-

ทรอนกิสได แตตองสงมอบตนฉบับ

ในรูปแบบกระดาษใหแกผูซื้อ 

• กรณีการจัดทำบัญชีและรายงาน 

สามารถจดัทำและจดัเกบ็ในรปูแบบ

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

• กรณีรับเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ

ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ 

สามารถจัดเก็บในรูปแบบของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสได 

สำหรับหลักเกณฑการจัดทำและ 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวล

รษัฎากรในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสนัน้ รายการ

หรือขอความท่ีอยู ในรูปแบบของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส จะตองถูกตองครบถวน

ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และเปน

รายการหรือขอความเชนเดียวกับที่ ได

ตอมาในป 2545 กรมสรรพากรไดเปด

ใหบริการเพิ่มเติม คือ การยื่นแบบแสดง

รายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานอินเทอรเน็ต ซึ่งนับเปนการยกระดับ

บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสครั้งสำคัญของ

ไทย เน่ืองจากประชาชนท่ีไดรับเงินได จะ

ตองย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี

มูลคาเงินไดบุคคลธรรมดา โดยผูยื่นแบบ

ไมตองแนบเอกสารตางๆ เพียงแตตองเก็บ

เอกสารที่เกี่ยวของเปนเวลา 5 ป 

ปจจุบันระบบ e - Revenue สำหรับ

การย่ืนเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสของไทย 

ไดรบัการยกยองวาเปนระบบ e - Revenue 

ที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดระบบหนึ่งของ

โลก โดยในป 2551 มีผูยื่นเสียภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 74 

ของทั้งหมด 

นอกจากน้ีกรมสรรพากรยังไดพัฒนา

ระบบการจดทะเบียนคำรองตางๆ แบบ

ออนไลน เชน ระบบขอเลขประจำตัวผูเสีย

ภาษีอากร ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐ ระบบจดทะเบียนมูลคา

เพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ระบบติดตาม

คำรองขอคนืภาษมีลูคาเพิม่ทางอนิเทอรเนต็ 

และระบบคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหนักทองเท่ียว 
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บันทึกไวในรูปแบบท่ีจัดทำเปนกระดาษ 

โดยสามารถเรียกดูหรือพิมพขอมูลของ

เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ไดในทันที ที่เจาพนักงานประเมินส่ังหรือ 

ผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการเรียกรอง 

ขอความที่อยูในรูปแบบของขอมูล

อิ เล็กทรอนิกสนั้น ตองสามารถเขาถึง 

และนำกลับมาใชไดโดยความหมายของ

ขอความไมเปล่ียนแปลง ซึ่งการเก็บรักษา

ขอความตองคงอยูในรปูแบบท่ีแสดงขอความ

ที่สราง สง หรือรับไดอยางถูกตอง กรณีที่

เอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรเปน

เอกสารทีก่ฎหมายกำหนดใหลงลายมอืช่ือ การ

ลงลายมือช่ือจะตองจัดทำการลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได และสามารถ

ระบุเจาของลายมือช่ือได  

สำหรับการจัดทำและการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

นั้น จะตองมีระบบความปลอดภัยท่ีเชื่อถือ

เรยีกพมิพ และตวัอยางของเอกสารหลกัฐาน

ทีจ่ดัทำและจดัเกบ็ท่ีมขีอความอยูในรูปแบบ

ของขอมลูอิเลก็ทรอนิกส เชน ใบกำกบัภาษ ี

ใบรับของ ใบสงของ เปนตน 

ไดทัง้ในสวนของระบบฮารดแวร (Hardware) 

และระบบซอฟตแวร (Software) โดยมี

ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการ

เขาถึงขอมูลได ดวยการใชรหัสผานสำหรับ

ผูมีสิทธิ์เขาไปใชระบบงานทุกระดับ โดย

โปรแกรมที่ใชเมื่อบันทึกขอมูลแลวจะแกไข

รายการใดๆ โดยไรรองรอยไมได ซึ่งการ

แกไขรายการจะไมใชวิธีลบทิ้ง หรือลาง

รายการออก แตตองบนัทึกรายการปรับปรงุ

เพิ่มเขาไป เพื่อแสดงใหเห็นรายการกอน

และหลังการปรับปรุง และมีรายงานการ

แกไขรายการที่สามารถตรวจสอบได อีกทั้ง

ยงัสามารถระบุถึงรหัสประจำตัวของเจาหนาที่

ผูเขาไปแกไขรายการดวย  

นอกจากน้ี ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือ 

ผูประกอบการจดทะเบียนทุกกรณี ตอง

แสดงภาพรวมของระบบการทำงานท้ังหมด 

(System Flowchart) พรอมท้ังคำอธิบาย

ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภยั วธิกีาร
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ของรัฐสูประชาชนโดยตรง โดยบริการ 

ดงักลาวประชาชนจะสามารถดำเนนิธรุกรรม

โดยผานเครือขายสารสนเทศของรัฐ เชน 

การชำระภาษีใหแกกรมสรรพากร การ 

จดทะเบียน การชำระคาปรับ การตออายุ

บตัรประจำตัวประชาชน การชำระคาน้ำคาไฟ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การ

บรกิารขอมูลขาวสารตางๆ การมปีฏสิมัพนัธ

ระหวางตวัแทนประชาชนกบัผูลงคะแนนเสยีง 

และการคนหาขอมูลของรัฐที่ดำเนินการ 

ใหบริการขอมูลผานเว็บไซต เปนตน  

ตัวอยางหน่ึงของบริการ G2C คือ 

รัฐบาลสิงคโปร ไดประกาศแผนแมบท

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e - Government 

Master Plan) ระยะเวลา 5 ปขางหนา 

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 ภายใตชื่อยอ 

eGov2015 แผนดังกลาวประกอบดวย

มาตรการใหบริการแกประชาชนในรูปแบบ

ตางๆ เปนตนวา 

• data.gov.sg เปนเว็บไซตขอมูล

ขาวสารของรัฐบาลแบบ one - 

stop Web portal ตั้งแตขอมูล

เรื่องที่ดิน ราคาอสังหาริมทรัพย 

ที่ตั้ งของสถานเลี้ ยง เด็กทารก 

พรอมแผนท่ี 

ÊÐ´Ç¡ μÃÇ¨ÊÍº ä Œ́ÃÇ´àÃçÇ 
รฐับาลอเิล็กทรอนกิส (e - Government) 

ซึง่บางครัง้เรยีกในชือ่วา รฐับาลดจิิทลั (Digital 

Government) หรือรฐับาลออนไลน (Online 

Government) นับเปนวธิกีารบริหารจดัการ

ภาครัฐสมัยใหม โดยเปนการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เชน เครือขาย

อินเทอรเน็ต ระบบการชี้เฉพาะดวยคลื่น

ความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identifi-

cation - RFID) การสื่อสารผานเครือขาย

โทรศัพทมือถือ ฯลฯ มาใชเปนเคร่ืองมือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน

การบริหารจัดการและใหบริการประชาชน

และภาคธุรกิจเอกชน  

จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี

เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจึงกอให

เกิดประโยชนตางๆ จำนวนมาก 

• ประชาชน ไดรบับรกิารจากรัฐท่ีดขีึน้ 

ทั้งในดานความเท่ียงตรงแมนยำ 

สะดวกขึ้น เพราะมีชองทางบริการ

ใหมๆ และสามารถใหบริการได

ตลอด 24 ชั่วโมง  

• ภาครัฐ ลดตนทุนการใหบริการ 

• ภาคธรุกจิ ลดตนทนุและเพ่ิมความ

สะดวกในการขออนุมตัอินญุาตและ

ทำธุรกรรมกับภาครัฐ  

อนึ่ง หากการใหบริการรัฐบาลอิเล็ก-

ทรอนกิส ดำเนนิการควบคูไปกบัการเปดเผย

ขอมูล เพื่อสรางความโปรงใส สงผลให

ประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ผลพลอยไดสำคัญทีจ่ะไดรับ คอื ธรรมาภบิาล

จะเพ่ิมมากข้ึนในกระบวนการทำงานของระบบ

ราชการ อันจะนำไปสูการลดการคอรรัปชัน

ไดในท่ีสุด  

G2C à»š¹ºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡ÃÑ° 
ÊÙ‹»ÃÐªÒª¹ 

บรกิารภาครฐัสูประชาชน (Government 

to Citizens - G2C) เปนการใหบริการ
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ในสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลตางประเทศ 

และองคการระหวางประเทศ เชน ระบบงาน 

Back Office ตางๆ ไดแก ระบบงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบัญชีและ

การเงนิ ระบบจดัซ้ือจดัจางดวยอิเลก็ทรอนิกส 

และระบบขอมูลอาชญากรขามชาติ เปนตน 

ตัวอยางหนึ่ง คือ กรณีของประเทศ

สหรฐัฯ ภายหลงัเขารบัตำแหนงประธานาธิบดี

เมื่อเดือนมกราคม 2552 ประธานาธิบดี 

บารัค โอบามา ของสหรัฐฯ ไดประกาศจะ

นำเงินจำนวน 20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ไปปรบัปรงุระบบระเบยีนทางการแพทยไปสู

ระบบคอมพวิเตอร ซึง่ปจจบุนัแพทยสหรฐัฯ 

ไดใชระบบระเบียนคอมพิวเตอรเปนสัดสวน

เพยีงรอยละ 17 ของทัง้หมด โดยจำกัดเฉพาะ

โรงพยาบาลขนาดใหญ  

ประธานาธิบดีโอบามา ไดกำหนด 

เปาหมายวาภายใน 5 ปขางหนา ระบบ

ระเบียนของโรงพยาบาลทั่วประเทศสหรัฐฯ 

จะเปนระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด ซึ่งจะ

ชวยลดความลาชาในการใหบริการ ลด

ความสูญเปลาในการตรวจวิเคราะหโรคใน

หองแล็บโดยไมจำเปน รวมถึงลดปญหา

ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล ซึ่ง

นบัเปนปญหาทีเ่กดิขึน้บอยครัง้ในโรงพยาบาล

ของสหรัฐฯ และอาจสงผลทำใหคนไข 

เสียชีวิตได โดยปญหาสามารถปองกันได

หากใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 

G2E ¨Ò¡ÃÑ°ÊÙ‹¾¹Ñ¡§Ò¹ 
บริการภาครัฐสูพนักงานราชการ 

(Government to Employees - G2E) 

เปนการใหบริการท่ีจำเปนระหวางพนักงาน

ของรัฐกับรัฐบาล โดยเปนระบบเพ่ือชวยให

เกิดเครื่องมือท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานและ

การดำรงชีวิต เชน ระบบสวัสดิการ ระบบ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายและขอบังคับในการ

ปฏิบัติราชการ ระบบการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ รวมถึงทำใหผูบริหารประเทศและ/

• One Inbox เปนที่ตั้งตูจดหมาย

อิ เล็ กทรอนิกสที่ จะมอบใหแก

ประชาชนทุกคน ภายใต eCitizen 

Website  

G2B ÃÑ°ãËŒºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨ 
บรกิารภาครฐัสูภาคธรุกจิ (Government 

to Business - G2B) เปนการใหบริการแก

ภาคธุรกิจเอกชน โดยท่ีรัฐจะอำนวยความ

สะดวกตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

ใหสามารถแขงขันกันโดยความเร็วสูง มี

ประสิทธิภาพ และมีขอมูลท่ีถูกตองอยาง

เปนธรรมและโปรงใส เชน การจดทะเบียน

ทางการคา การสงเสริมการลงทุน การ

ประมูลผานอิเล็กทรอนิกส (e - Auction) 

การจัดซ้ือจัดจางผานอิเล็กทรอนิกส (e - 

Procurement) การสงออกและนำเขา 

การชำระภาษี การอำนวยความสะดวก

และชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลาง

และเล็ก ฯลฯ 

สำหรับบริการ G2B ความจริงแลวไม

ไดเปนเร่ืองใหมแตอยางใด โดยสิงคโปร

นับเปนประเทศแรกท่ีนำระบบแลกเปล่ียน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) มาใชใน

พิธีการศุลกากร ตั้งแตป 2532 สวนกรม

สรรพากรของสิงคโปร (Inland Revenue 

Autho r i t y o f S ingapore - IRAS)  

ก็เริ่มเปดบริการใหยื่นเสียภาษีเงินไดทาง

อิเล็กทรอนิกสมาตั้งแตป 2541 นอกจากน้ี 

รัฐบาลสิงคโปรยังไดกอตั้ง SME One Stop 

Service ซ่ึงเปนเว็บทา (Web Portal) เพ่ือ

ลดปญหาดานกฎระเบียบสำหรับ SMEs 

โดยจะใหบริการขอมูลขาวสารและบริการ

อนุมัติอนุญาตตางๆ ในระบบออนไลน 

G2G ºÃÔ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤ÃÑ°
´ŒÇÂ¡Ñ¹ 

บรกิารภาครฐัสูภาครฐั (Government 

to Government - G2G) เปนรูปแบบการ

ทำงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปของหนวยราชการ 

ที่มีการติดตอสื่อสารระหวางกัน ครอบคลุม

ทั้งในสวนการติดตอระหวางหนวยราชการ
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อิเล็กทรอนิกส เปนตนวา หากจะใหบริการ

ลงทะเบียนเลือกโรงเรียนแบบออนไลน 

หนวยงานจำเปนจะตองจัดทำฐานขอมูล

ใหแลวเสรจ็กอน เพ่ือใหมีขอมลูวามนีกัเรียน

กี่คน โรงเรียนก่ีแหง แตละพ้ืนท่ีมีโรงเรียน

ใดบาง เพือ่ใหผูปกครองท่ีสนใจเลือกโรงเรียน

ใหบุตรหลาน สามารถคนหาผานระบบได  

μŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÃÐÁÑ́ ÃÐÇÑ§ 
แมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจะสงผลดีใน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ

ภาครัฐ แตก็มีสิ่งที่ตองระมัดระวังหลาย

ประการ ไดแก 

ประการแรก หากการติดตอระหวาง

รัฐบาลและประชาชนผานบริการรัฐบาล

อเิลก็ทรอนิกสเปนไปอยางกวางขวาง ภาครัฐ

หรือผูบริหารของหนวยราชการ สามารถ

สือ่สารโดยตรงมายังขาราชการหรือพนกังาน

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

μŒÍ§»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ã¹ËÅÒÂ Œ́Ò¹ 

ผูเชี่ยวชาญใหทัศนะวา การพัฒนา

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมใชเร่ืองงาย 

รัฐบาลไมสามารถทำใหระบบน้ีประสบ

ความสำเร็จได โดยการออกกฎหมาย  

กฎระเบียบหรือออกคำส่ังเทาน้ัน แตตอง

ดำเนินการในหลายๆ ดาน เปนตนวา 

ประการแรก ตองมีมาตรการจูงใจ

และสรางความรูความเขาใจแกขาราชการ

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

สม่ำเสมอ เพือ่ลดแรงตอตานของขาราชการ

ทีคุ่นเคยกับการทำงานในระบบเดมิ โดยเฉพาะ

ผูบริหารของหนวยราชการ ตองเชื่อและ

ตระหนักถึงประโยชนของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งจะทำใหผูบริหารเหลานี้ 

อดทนและผลักดนังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส

อยางตอเนื่อง 

ประการที่สอง การที่รัฐบาลอิเล็ก-

ทรอนิกสจะมีประสิทธิภาพน้ัน จะตอง

บูรณาการบริการของหนวยราชการตางๆ 

เขาดวยกนั โดยเชือ่มตอโครงขายสารสนเทศ

ของหนวยราชการเหลานีเ้ขาดวยกนั เพือ่เอ้ือ

ใหเกดิการทำงานรวมกนัและการแลกเปลีย่น

ขอมูลระหวางกัน (Government Data 

Exchange - GDX)  

เพือ่บรรลุเปาหมายขางตน ตองกำหนด

ใหหนวยราชการแตละแหง จัดทำระบบฐาน

ขอมูลภายใตมาตรฐานเดียวกัน เชน XML 

(Extensible Mark Up Language) รวมถึง

โปรโตคอล SOAP (Simple Object Access 

Protocol) เพื่อใหระบบสื่อถึงกันได รวมถึง

การจัดต้ังหนวยงานกลาง หรือศูนยกลาง

ประสานขอมูล โดยเปดรับขอมูลจาก 

จุดตางๆ เพื่อแปลงเปนมาตรฐานเดียวกัน 

กอนที่จะสงตอไปยังแหลงอื่นๆ  

ประการท่ีสาม การปรบัปรงุกระบวนการ

ทำงานของหนวยงานรัฐ เพื่อใหสอดคลอง

กบัขัน้ตอนในการใหบริการทางอเิลก็ทรอนกิส 

เปนตนวา จากเดิมกำหนดใหเอกสารทาง

ราชการตองเปนกระดาษและตองลงนาม

รับรองในเอกสาร จะตองปรับเปลี่ยนมา

เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เพ่ือเพิม่ความสะดวกรวดเร็ว

ในการดำเนินการ ลดระยะเวลาในการจัดสง

เอกสารและขอมูลระหวางกัน 

ประการที่สี่ ตองสรางระบบฐานขอมูล 

เพื่อเปนการรองรับกระบวนการรัฐบาล
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการดาน
รักษาพยาบาลของบริษัทซีเมนส 
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จะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจำนวนมาก

เกีย่วกบับคุคลใดบุคคลหน่ึง ดงันัน้ สามารถ

ใชซอฟตแวรที่มีความสลับซับซอนมา

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลของบุคคล

นั้นๆ ซึ่งจะกอใหเกิดส่ิงที่เรียกวา Hyper-

surveillance โดยละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานใน

ความเปนสวนตวัของประชาชน 

สำหรบักรณีของประเทศไทย พระราช-

กฤษฎกีากำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการ

ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 

2549 ในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 

ไดบัญญัติใหคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

โดยกำหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดทำ

นโยบายและแนวปฏบัิตใินการคุมครองขอมลู

สวนบุคคล ในกรณีที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ 

ไดใหบริการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ทาง

อเิลก็ทรอนิกส และไดมกีารรวบรวม จดัเกบ็ 

ใช หรือเผยแพรขอมูล หรือขอเท็จจริงใดๆ 

ที่ทำใหสามารถระบุตัวบุคคลไมวาโดยตรง

หรือโดยออม  

ประการท่ีสอง ขอมูลของประชาชนหรือ

ของภาคธุรกิจที่เก็บรวบรวมภายใตระบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส อาจจะถูกลักลอบนำ

ไปใชประโยชนโดยอาชญากร เปนตนวา 

พาสปอรตอิเลก็ทรอนิกส (e - Passport) โดย

นำชพิ RFID มาฝงไวในพาสปอรต ซึง่ปจจบุนั

ไดนำไปใชอยางแพรหลายในประเทศตางๆ 

เพื่อใหสามารถใหบริการตรวจคนเขาเมือง

อยางอัตโนมัตินั้น เดิมมีความคิดวา e - 

Passport มคีวามปลอดภยัเพียงพอ สามารถ

ปองกันชิพ RFID จากการถูกลอกเลียน

ขอมลูได แตในความเปนจรงิแลวผูเชีย่วชาญ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดสาธิตใหเห็น

วาการลอกเลียนขอมูลนั้นทำไดอยาง 

ไมยากนัก 

 

ปญหาสำคัญในปจจุบันของภาคธุรกิจ 

คือ แมหนวยราชการตางๆ จะใหบริการ

ในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส แตผูรบับรกิาร

มีความยุงยากตองกรอกแบบฟอรมจำนวน

หลายฉบับ เพ่ือจัดสงไปยังหนวยราชการ

ตางๆ แมวาขอมลูเหลานีจ้ะซ้ำซอนกันก็ตาม 

เพื่อแกไขปญหาขางตน หลายประเทศจึง

เปดใหบริการในลักษณะ National Single 

Window (NSW) ซึ่ ง เปนแบบฟอรม

อิเล็กทรอนิกสรวมกันระหวางหนวยราชการ

ตางๆ โดยจะมีขอมลูหลากหลายตามความ

ตองการของแตละหนวยราชการ เพื่อลด

ความยุงยากในการกรอกขอมูลที่ซ้ำซอน 

ÊÔ§¤â»Ã�¡ÑºÊØ´ÂÍ´ÃÐºº 
TradeXchange® 

สิงคโปรนับเปนประเทศท่ีประสบ 

ผลสำเร็จอยางมากในระบบ NSW ทั้งนี้ 

เดิมเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของสิงคโปร

เกี่ยวกับการนำเขาสงออกและการพาณิชย

ระหวางประเทศ คือ ระบบ TradeNet ซึ่ง

เปนระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับ

อำนวยความสะดวกในดานการคาระหวาง

ประเทศระบบแรกๆ ของโลก กอใหเกิด

ประโยชนอยางมาก  

แตเมือ่เวลาผานไป ทำใหระบบ Trade-

Net ลาสมัยลง โดยมีจุดออนประการหน่ึง 

คือ ผูประกอบการคาระหวางประเทศของ

สงิคโปรตองกรอกแบบฟอรมมากถงึ 21 แบบ 

เพือ่สงไปยังหนวยงานตางๆ มากถงึ 23 แหง 

ดงันัน้เพือ่แกไขปญหาขางตน หนวยราชการ

ที่เกี่ยวของ คือ กรมศุลกากรของสิงคโปร 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDB) และ

หนวยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารของสิงคโปร (Infocomm Deve-

lopment Authority of Singapore - IDA) 

ไดรวมมือกนัจัดตัง้ระบบใหมข้ึน คอื Single 

Electronic Window for Integrated 

Workflow ภายใตชื่อ TradeXchange® 

ครอบคลุมทั้งในการขออนุมัติอนุญาตจาก

กรมศุลกากร หนวยงานขนสงทางทะเล 

ทาเรือ ทาอากาศยาน และหนวยราชการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โครงการนี้ดำเนินการในรูปแบบความ

รวมมือภาครฐัและเอกชนในลักษณะ Public 

Private Partnership (PPP) ไดมอบหมาย

ใหบริษัทเอกชน คือ บริษัท CrimsonLogic 

เปนผูรับผิดชอบในการพัฒนา บำรุงรักษา 

และสงเสริมใหมีการใชระบบน้ีใหแพรหลาย 

โดยรฐับาลสิงคโปรและบริษัท CrimsonLogic 

กำหนดจะลงทุนรวมกันเปนเงิน 45 ลาน

เหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 1,100 ลานบาท 

ในชวง 10 ปแรกของโครงการ  
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ภายหลังจากใช TradeXchange® 

ทำใหผูรับบริการสงออกนำเขาสินคาของ

สิงคโปร กรอกแบบฟอรมนี้เพียงแบบฟอรม

เดยีว กส็ามารถรบับรกิารจากหนวยราชการ

ตางๆ ไดทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท IBM ได

คำนวณวาระบบ TradeXchange® ประสบ

ผลสำเร็จเปนอยางมาก ผูประกอบธุรกิจ

การคาระหวางประเทศของสิงคโปรสามารถ

ลดคาใชจายในการดำเนินการและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจคิดเปน

มูลคาสูงถึง 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป

หรือประมาณ 30,000 ลานบาทตอป 

äμŒËÇÑ¹ãªŒÃÐºº Single 
Window μÑé§áμ‹»‚ 2548 

สำหรับรัฐบาลไตหวันไดประกาศใช

พิธีการศุลกากรแบบใหมในระบบ Single 

Window ซึ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 เปนตนมา 

จะเปนระบบออนไลนโดยใชชื่อวา “FT 

Net” มีหนวยราชการจำนวนมากเขารวม

ในโครงการน้ี เปนตนวา กรมศุลกากร 

กรมการคาตางประเทศ กรมอนามัยพืช

และสัตว สำนักงานมาตรฐานสอบเทียบ

เครื่องมือวัดและตรวจสอบ ฯลฯ 

ทำใหลดภาระแกผูนำเขาหรือสงออก

ของไตหวัน เหลือเพียงกรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรมบนระบบคอมพิวเตอร เพียง 

แบบฟอรมเดียว ซึ่งแบบฟอรมน้ีจะมีขอมูล

หลากหลายตามความตองการของหนวย

ราชการตางๆ จากนั้นระบบสารสนเทศ FT 

Net จะจัดสงขอมูลไปยังหนวยราชการ 

ที่เกี่ยวของอยางอัตโนมัติ เพื่อกาวไปสู 

เปาหมายท่ีเปนการบริหารราชการแบบ 

ไรกระดาษ 

ขาราชการกรมศุลกากรของสิงคโปรที่ไดรับการยกยองวามีประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยม 
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ถาคุณอยากรูหรือเปดเผยความลับ  

ที่นี่เปนที่สำหรับคุณ เว็บไซตวิกิลีคส  - 

wik i leaks .org เปดตัวมาต้ังแต เ ดือน

มกราคม 2550 และสมาชิกในวิกิลีคส ได

เขามาเผยแพรบทความเปดโปงความลับ

และเรื่องอื้อฉาวตางๆ จนเปนท่ีกลาวขวัญ

กันไปท่ัวโลก 

เว็บไซตวิกิลีคส ไดกลายเปนเว็บไซต

ที่ถูกเพงเล็งจากรัฐบาลในหลายประเทศ 

เพราะเว็บไซตนี้เปดรับขอมูลจากท่ัวโลก 

โดยเนนประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา 

ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และกลุมประเทศ

ที่เคยเปนอดีตสหภาพโซเวียต โดยจุดเดน 

ของเว็บไซตวิกิลีคส คือ เปนแหลงรวบรวม

ขอมูลความลับตางๆ ปญหาความไม 

ชอบธรรม เรื่องราวการคอรรัปชัน หรือเรื่อง

ทีส่าธารณชนควรรับรู โดยอาจเปนขอมูลของ

รฐับาล ภาคธรุกจิและอุตสาหกรรม ความลับ

ทางการทหาร ไมเวนแมกระทั่งความลับ

ขององคกรทางศาสนา โดยความลับแรกท่ี

นำมาเปดโปงต้ังแตกอนเปดตัวเว็บไซต

อยางเปนทางการก็คือ การปลนชาติใน

ประเทศเคนยา  

ยอนหลังไปเม่ือเดือนสิงหาคม 2538 

เว็บไซตทีเ่ปดใหบรกิารทัว่โลกมจีำนวนเพียง 

18,000 เวบ็ไซต ผานไปเพยีง 16 ป จำนวน

เว็บไซตทั่วโลก ณ วันนี้ ขยับขึ้นแตะ 210 

ลานเวบ็ไซตแลว และมแีนวโนมจะเพิม่จำนวน

ขึ้นโดยตอเน่ืองและไมหยุดยั้ง 

เว็บไซตตางๆ ที่มีมากถึง 210 ลาน

เว็บไซตนี้ ไดรับความนิยม มีผูใชบริการ

มากนอยตางกัน แตเว็บไซตยอดนิยม ที่มี

ผูเขาชมจำนวนมากและใชเปนชองทางสำหรับ

ติดตอสื่อสารอยางสม่ำเสมอมีอยูไมมากนัก

ซึง่หากมกีารเลือก 10 เวบ็ไซตทีม่คีนท่ัวโลก

ใชมากท่ีสุด หรือ 10 เว็บไซดยอดนิยมท่ี

ทรงอิทธิพล นาจะมีหลายเว็บไซตท่ีผูอาน

รูจักดี เพราะเขาชมและใชบริการอยูเปน

ประจำ 

 10 เว็บไซตยอดนิยม โดยเรียงลำดับ

จากอันดับทายสุด ไปหาอันดับยอดนิยม

สูงสุด ไดแก  

ÍÑ¹ Ñ́º 10 WikiLeaks 
àÇçºä«μ�¢Í§¹Ñ¡à»�´â»§  

เวบ็ไซตวกิลิคีส ไดสรางความไมพอใจ

แกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เปนอยาง

มาก เพราะนำความลับสุดยอดทางทหาร

มาเปดเผย ขณะทีจ่เูลียน แอสแซงก (Julian 

Assange) หนึ่งในผูกอตั้งวิกิลีคส บอกวา

นี่ เปนเ ร่ืองที่ทุกคนมีสิทธิ์ รับรูถึ งความ 

ไมชอบธรรมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เรื่องที่เกิดในประเทศของตัวเอง นอกจากนี้
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ยังมีขอมูลความลับและความไมชอบธรรม

ในประเทศตางๆ อีกนับรอยประเทศทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย  

อยางไรก็ตาม ทีมงานของเว็บไซต 

วกิลิคีส ไดพบวาหลายคร้ังมบีทความท่ีไมนา

เชื่อถือปะปนอยูดวยเชนกัน ซึ่งแอสแซงกก็

กำลงัพจิารณาวาจะเปลีย่นมาใชระบบเผยแพร

บทความ ก็ตอเมื่อเรื่องที่สมาชิกสงเขามา

ไดรับการพิสูจนความจริงแลวเทานั้น  

ÍÑ¹ Ñ́º 9 Craigslist.org 
áºº©ºÑº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¸ØÃ¡Ô¨
ÍÍ¹äÅ¹�  

ชวงเร่ิมตนเม่ือป 2547 เว็บไซตนี้มี

รายไดเพียง 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทานั้น 

แตลาสดุ เม่ือเวลาผานไปเพียง 7 ป คาดกนัวา

เวบ็ไซตนีน้าจะมรีายไดมากกวาพนัลานเหรยีญ

สหรฐัฯ ในปจจุบนั ทำใหใครท่ีรูจกัเวบ็ไซตนี้

ตองทึง่ในความสำเร็จท่ีดแูลวไมนาจะเกิดขึน้ 

หากพิจารณาจากรูปแบบหนาตาของเว็บไซต

ที่มีการออกแบบที่ดูธรรมดามาก 

ผูกอตั้งเว็บไซตเครกสลิสต ไดแก 

นายเครก นวิมารค (Craig Newmark) โดย

เริ่มสรางเว็บไซตขึ้นเม่ือป 2538 ในชวงที่

รูสึกวามีชีวิตที่โดดเดี่ยวในซานฟรานซิสโก 

โดยอาศัยพื้นฐานความรู และประสบการณ

ที่เคยคลุกคลีอยูกับอินเทอรเน็ตและสังคม

ออนไลนในยคุตนๆ ทีร่ะบบยสูเน็ต (Usenet 

Newsgroup) ซึง่เปนระบบท่ีคลายเวบ็บอรด

ในปจจุบันยังไดรับความนิยม นายเครก

อยากจะสรางศูนยรวมขาวสารทองถ่ินเพ่ือ

เชือ่มผูคนทีอ่ยูในซานฟรานซิสโก โดยเฉพาะ

ผูที่ทำงานทางดานไอที และพวกนักพัฒนา

ซอฟตแวรตางๆ ใหรับรูและมีสวนรวม 

ในเร่ืองตางๆ ดวยกัน เชน ขาวกิจกรรม 

งานแสดงตางๆ ประกาศทัว่ไป และท่ีทำให

ไดรับความนิยมในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญ

ในดานซอฟตแวรตางๆ นั่นคือ ประกาศ 

หางาน และตอมาก็เปนประกาศหองเชา 

แจงความ หาคู และโฆษณาขายสินคา  

ตอมานายเครก ไดหันมาใชระบบ 

สงขาวสารทางอีเมลท่ีชื่อวา Majordomo 

ซึ่งสามารถส่ือสารกับกลุมสมาชิกไดอยาง

กวางขวาง โดยระบบจะทำการกระจายอีเมล

ที่สมาชิกสงมาตอไปใหสมาชิกคนอ่ืนๆ 

และไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วแบบ 

ปากตอปาก ทำใหมีการประกาศขาวสาร

กันในเรื่องตางๆ ที่หลากหลาย ซึ่งตอมา

ไดพัฒนาขึ้นเปนเว็บไซต Craigslist.org 

และไดมีการจดโดเมน Craigslist.com 

เพื่อปองกันผูอื่นไมใหมาจดไวหาประโยชน  

เว็บไซตเครกสลิสต เจริญเติบโตอยาง

ตอเนือ่ง มกีารขยายบริการไปยงัเมืองตางๆ 

ทั่วโลกกวา 450 แหง โดยมีออฟฟศเล็กๆ 

อยูบนถนนแหงหน่ึงในเมืองซานฟรานซิสโก 

มีทีมงาน 24 คน ใหบริการเว็บไซตที่มี 

ผูเขาชมกวา 10 ลานคนตอวัน หนาเว็บถูก

เรยีกดูกวา 5,000 ลานหนาหรอืเพจตอเดอืน 

มีการประกาศขาวซ้ือขายกวา 10 ลานครั้ง

ตอเดือน 

เว็บไซตเครกสลิสต มีการออกแบบท่ี

เรียบงาย ไมมีภาพสวยงามหรือแอนิเมชัน

ที่ตื่นตาต่ืนใจแตอยางใด ทำใหการเขาถึง 

การอัพโหลด และดาวนโหลดขอมูลทำได

เร็วมาก อีกทั้งยังมีการบริหารระบบขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาท่ีมีประโยชน

และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา เปนจดุเดนท่ีทำใหผูคนหลัง่ไหล

เขาไปเพ่ือติดตามดูความเคล่ือนไหวของ

ประกาศ แจงความตางๆ อยางไมขาดสาย 

แมชือ่เวบ็ไซตจะจำและสะกดไดยาก รวมทัง้

ไมไดสื่อใหเห็นแตอยางใดวาจะเก่ียวของ

กับเนื้อหาของเว็บไซต ก็ไมไดเปนอุปสรรค

แตอยางใด  

ÍÑ¹ Ñ́º 8 Amazon 
ÃŒÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡  

อะเมซอน (Amazon) เปนเว็บไซตท่ี

โดงดังและไดรับความนิยมติดอันดับ 27 

ของโลก นอกจากนั้น ยังมีช่ือเสียงทาง

ดานขายหนังสือ ดีวีดี ของเลน เกม และ

โปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบออนไลน 

โดยมีปริมาณการขายสินคาทุกประเภท 

รวมกันมากกวา 1.8 หมื่นลานรายการ 

อะเมซอนยังขยายธุรกิจไปในตางประเทศ

อีก 6 ประเทศ คือ อังกฤษ เยอรมนี 

ฝรั่งเศส ญี่ปุน จีน และแคนาดา 

แมวาอะเมซอนจะเร่ิมจากการขาย

หนังสือ และเปนที่รูจักกันทั่วโลกวา คือ 

รานขายหนังสอืออนไลน แตปจจุบนัอะเมซอน

ขายสินคาทุกอยาง นอกจากนั้นยังเปน 

ชองทางในการสรางรายไดของผูเขาชม 

โดยการเปนผูแนะนำ (Affiliate) คนอ่ืนๆ

หนาตาเว็บไซตชื่อดัง craigslist.org 

ใครจะคิดวาเว็บไซตชื่อสะกดยาก 

หนาตาเรยีบงาย และดเูหมอืนลงทนุต่ำมาก

อยาง “เครกสลิสต” - Craigslist.org จะ

กลายมาเปนเว็บไซตทีม่ผีูเขาชมเปนอันดบั 9 

ของสหรัฐฯ และติดอันดับ 34 ของโลก  

ปจจุบัน มีผูคนเขาดูขอมูลในเว็บไซต 

Craigslist.org มากกวาพันลานคร้ังจาก 

ทั่วโลก ดวยทีมงานเพียง 24 คน 
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ใหเขามาซื้อสินคาในเว็บอะเมซอน และ

เมื่อมีคนมาซื้อสินคาโดยผานการแนะนำ  

ก็จะไดผลตอบแทน (Commission) สูงถึง

รอยละ 4 - 10 ของยอดขาย  

อะเมซอน เริม่เปดตวัในเดอืนกรกฎาคม

ป 2538 โดยเร่ิมจากการขายหนังสือผาน

ทางอินเทอรเน็ต ทันทีที่ เริ่มดำเนินการ 

อะเมซอนไดประชาสัมพันธตัวเองวาเปน

รานหนังสือท่ีใหญที่สุดในโลก โดยมีหนังสือ

ใหเลอืกซ้ือไดถงึกวาลานเลม การขายหนังสือ

ผานอินเทอรเน็ตทำใหอะเมซอน ไมจำเปน

ตองลงทุนในเรื่องพนักงานขายและรานคา 

และสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็ว เดือน

เมษายน 2543 อะเมซอนมีลูกคารวม  

20 ลานคนจากกวา 160 ประเทศทั่วโลก 

เจฟฟ เบโซส (Jeff Bezos) ผูกอตั้ง

และผูบริหารสูงสุดของบริษัท ไดกลายเปน

แบบอยางของคนรุนใหมท่ีตองการเอาดีใน

ธุรกิจอินเทอรเน็ต และจากการสำรวจของ

นิตยสารฟอรบส ไดจัดอันดับให เจฟฟ 

เบโซส ติดอันดับคนที่รวยที่สุดในสหรัฐฯ 

อันดับท่ี 42 โดยมีทรัพยสิน 4.8 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ 

ปจจัยที่ทำใหอะเมซอนประสบความ

สำเรจ็ คอื การทองเวบ็ และการคนหาทีง่าย 

มขีอมลูสินคาท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

มีขอความแสดงความคิดเห็นของลูกคา 

แสดงคำแนะนำ และสามารถสรางขอมูล

สวนบุคคล มีสินคาใหเลือกมากมาย และ

ราคาสินคาต่ำ ใชเทคโนโลยี 1 คลิก (E-

wallet) ในการสั่งซื้อสินคา มีระบบความ

ปลอดภัยในการชำระเงิน และมีระบบรับ 

คำส่ังซือ้ทีส่มบูรณ เวบ็ไดเตรียมบรกิารอืน่ๆ 

ใหลูกคาใชงานสนุกมากข้ึน ดวยบริการ 

Gift Ideas เพือ่เปนการสรางเครอืขายชมุชน

ของกลุมลกูคา ดวยการใหเสนอความคิดเหน็

รวมกับลูกคาทานอื่น ตลอดจนการให

บรกิารฟรกีารดอิเลก็ทรอนิกส ใหลกูคาสงเปน

ของขวัญใหเพื่อนหรือครอบครัว รวมทั้ง

การสรางระบบลูกคาสัมพันธ เชน ลูกคา

สามารถติดตามสถานะการสงสนิคา รวมถงึ

จัดกลุมหนังสือขายดี สินคาขายดี เพื่อ 

นำเสนอลูกคาหรือเม่ือลกูคากลับมาเย่ียมชม

เว็บไซต อะเมซอนใชโปรแกรมคุกกี้เปนตัว

จดจำ และนำเสนอสินคาใหลูกคาอยาง

อัตโนมัติพรอมกับจดจำลูกคาแตละรายได 

เชน ขอความทักทาย “Welcome back 

Peter” เปนตน 

ÍÑ¹ Ñ́º 7 Twitter 
¤Ø³¡ÓÅÑ§·ÓÍÐäÃÍÂÙ‹  

ทวิตเตอร (Twitter.com) เปนบริการ

สงขอความเปนประโยคส้ันๆ เพื่อบอกวา 

ณ ขณะน้ัน ผูสงขอความกำลังทำอะไรอยู 

เชน “กำลังจะกินขาว” “กำลังจะออกจาก

บาน” เปนตน และเม่ือผูสงประโยคส้ันๆ 

ไปเรื่อยๆ แลว นำขอความเหลาน้ันมา 

ปะติดปะตอกัน ก็จะเปนบันทึกประจำวัน 

ทีส่ามารถบอกเร่ืองราวไดวา ทำอะไรไปบาง

ในชวงวันหน่ึงๆ ซึ่งจะสะดวกกวาการน่ัง

เขียนบล็อก ดังนั้น ทวิตเตอรจึงเขามา

ทดแทนและชวยใหคนไมชอบเขียนบล็อก 

หันมาใชบริการมากขึ้น 
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แตสิ่ งหนึ่ งที่มาชวยใหทวิตเตอรมี

ประโยชน และสนุกมากข้ึน ก็คือ สามารถ

ติดตามคนอ่ืนๆ ที่เขียนขอความลงไปใน

ทวิตเตอร วากำลังทำอะไรอยู โดยเมื่อมี

การติดตามแลว คนท่ีถกูตดิตามจะทำอะไร

ตอไปหรือพิมพอะไรลงไปในทวิตเตอร ผูที่

ติดตามก็จะไดรับขอความเหลานั้นดวยไป

พรอมๆ กัน และก็สามารถติดตามไดทีละ

หลายๆ คน ซึ่งก็จะทำใหทราบวาผูที่ถูก

ติดตามกำลังทำอะไรอยูในขณะน้ันทันที  

ทวติเตอร จงึกลายเปนเคร่ืองมอืในการ

กระจายขอมลู (Broadcast) ของคนๆ หน่ึง

ไปยังหลายๆ คนไดงายผานเครือขาย 

อินเทอรเน็ต และที่สำคัญคือ สามารถสง

ขอความเขาทวิตเตอรผานระบบ SMS หรือ 

WAP จากโทรศัพทเคลื่อนที่ได ดังนั้นไมวา

จะอยูที่ใดก็ตาม ก็จะสามารถสงขอความ

เขาทวิตเตอรไดโดยงาย  

ทวิตเตอร กอตั้งโดยบริษัท ออบเวียส 

(Obvious Corp) ตัง้อยูที ่นครซานฟรานซิสโก 

สหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2549 โดยถูก

ออกแบบใหเปน Micro Bloging หรือ Social 

Network ทีม่ลีกูเลนแตกตางจากเวบ็ใหญๆ  

อยาง Facebook, Myspace หรือ Hi 5 

แมทวติเตอรจะเปนเวบ็เลก็ๆ เวบ็หนึง่ แตมี

ลูกเลนมากมายที่แสนงาย สามารถสื่อสาร

ไปไดไกล โดยผูใชจะตองสมัครสมาชิก

เพื่อใหได URL Twitter ของตนเองกอน เชน 

twitter.com/investmentguru เปนตน 

ÍÑ¹ Ñ́º 6 Napster 
âÅ¡ã¹½̃¹¢Í§¹Ñ¡¿̃§à¾Å§  

เว็บไซตแนปสเตอร (Napster) เปน

เสมือนตัวกลางในการแลกเปล่ียนแบงปน

ไฟลเพลง ระหวางสมาชิก  

วธิกีารคือ สมาชิกทีต่องการแลกเปล่ียน

เพลง ตองดาวนโหลดโปรแกรมจากเว็บไซต 

แนปสเตอรกอน หลังจากดาวนโหลดเสร็จ

แลว ก็ใชโปรแกรมคนหาเพลงที่ตองการจะ

ฟงได ซึ่งโปรแกรมแนปสเตอรนี้ จะเขาไป

คนหาไฟลเพลงในคอมพิวเตอรของสมาชิก

คนอื่นๆ เมื่อพบเพลงท่ีตองการแลว ก็จะ

ดาวนโหลดเพลงกลับมาเขาคอมพิวเตอร

ของสมาชิกท่ีอยากจะฟงเพลงน้ัน  

ดวยคุณสมบัติพิเศษน้ีเอง ที่ทำให

แนปสเตอรมีสมาชิกหลายสิบลานคน เพียง

ชัว่เวลาปเศษๆ เทาน้ัน และถือวาเปนสวรรค

ของนักทองอินเทอรเน็ตท่ีชอบฟงเพลง แต

ไมตองการเสียเงินซื้อเทป หรือแผนซีดี  

เพียงแคใชโปรแกรมจากแนปสเตอรนี้ ก็

สามารถดาวนโหลดไดทุกเพลงที่ตองการ  

ผูที่ ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด จาก

เวบ็ไซตแนปสเตอร คอื บรษิทัเพลงท้ังหลาย 

และนักดนตรีวงตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เพลงและดนตรีของประเทศสหรัฐฯ ที่มี

มูลคาหลายพันลานเหรียญสหรัฐฯ หากทุก

คนสามารถดาวนโหลดเพลงมาฟงไดฟรีๆ 

ยอมกระทบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เพลงเหลานี้ 

กลุมบริษัทเพลงในสหรัฐฯ จึงรวมตัว

กันฟองเว็บไซตแนปสเตอร วาเปนผูละเมิด

ลิขสิทธิ์เพลงตางๆ ท่ีพวกเขาผลิตข้ึนมา 

โดยศาลช้ันตนในสหรัฐฯ ไดพิพากษาแลว

วา แนปสเตอรมีความผิด โทษฐานละเมิด

ลิขสิทธิ์ของคายเทปเพลงตางๆ  

อยางไรก็ตาม แนปสเตอรไดรองตอ

ศาลอุทธรณและขอความคุมครองชั่วคราว 

ซึ่งศาลอุทธรณรับคำรองและอนุญาตให

แนปสเตอรดำเนินงานตอไปได ในระหวางที่

รอคำพพิากษา โดยแนปสเตอรตอสูวา ไมได

เปนผูที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เพราะเปน

เพียงเว็บไซตที่ใหผูใชดาวนโหลดโปรแกรม 

เพื่อนำไปคนหาไฟลเพลงที่ตองการไดเอง 

ผูใชมีสิทธิ์ที่จะดาวนโหลดเพลงมาฟงได 

เพื่อความบันเทิงสวนตัว มิไดนำไปใชเพื่อ

การคาแตอยางใด  

ทุกวันนี้แนปสเตอรยังเปนท่ีนิยมอยาง

สูงทั่วโลก และท่ีสำคัญผูกอตั้งเว็บไซต 

แนปสเตอร คือ ฌอน ปารคเกอร ยังได

ระดมเงินจากนักลงทุนเพื่อเขาซื้อหุนของ

คายเพลงดัง วอรนเนอร มิวสิค กรุป โดย

ตามรายงานขาวระบุวา คายเพลงดังกลาว 

กำลังมองหาเจาของใหมมานานแลว หลัง
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ธุรกิจดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดย

ไดตั้งมูลคาของกิจการไวท่ี 2,500 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือราวๆ 75,000 ลานบาท 

ทัง้นี ้ปารคเกอร ตองการเปลีย่นใหคาย

วอรเนอร มาทำกลยุทธทางดานดิจิตอล 

มวิสกิมากข้ึน ไมวาจะเปนการทำงานโฆษณา 

หรอืการทำบรกิารฟงเพลงออนไลน คลายๆ 

กับ Spotify หรือทำคลาวด มีเดีย เซอรวิส 

ซึ่งสิ่งเหลานี้ คือ ความจำเปนที่คายเพลง 

ตองปรับตัวไปในอนาคต 

ÍÑ¹ Ñ́º 5 ebay 
μÅÒ´»ÃÐÁÙÅÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹�  

อเีบย คอื เวบ็ไซตท่ีใหบรกิารการประมลู

สินคาออนไลน ซึ่งรองรับการส่ังซื้อหรือ 

สั่งขายสินคาจากทั่วโลก ผูซื้อหรือผูขาย 

เพียงแตมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

เทาน้ัน ก็สามารถซื้อขายผานอีเบยได  

ปจจบุนั อเีบยมีเวบ็ไซตยอย ทีใ่หบริการ

ซื้อขายอยูเกือบทั่วโลก รวมท้ังประเทศไทย

ดวย ในชื่อ www.ebay.co.th/ ซึ่งอีเบย

ไดมอบหมายให sanook.com เปนตัวแทน

ในการบริหารจัดการ  

ÍÑ¹ Ñ́º 4 Youtube 
àÇçºÊÒ¹½̃¹ãËŒ·Ø¡¤¹à»š¹ÈÔÅ»�¹ä´Œ  

(NBC) ก็ไดเรียกรองใหยูทูบนำคลิปวิดีโอ 

ที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหลายออกจากเว็บไซต ซึ่ง 

ยูทูบเองก็มีนโยบายที่จะไมนำคลิปที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์มาแสดงเชนกัน โดยในเวลาตอมา

ยูทูบไดกำหนดนโยบายวา คลิปวิดีโอท่ีจะ

นำมาเผยแพร ตองมีความยาวไมเกิน 10 

นาทีเทาน้ัน ยกเวนเปนคลิปท่ีมีหลักฐานวา 

สรางข้ึนจากมือสมัครเลนเทาน้ัน  

อยางไรก็ตาม ผูใชยูทูบก็หาทางออก

โดยการแบงภาพวิดีโอของตนเปนชิ้นยอยๆ 

ความยาวแตละช้ินนอยกวา 10 นาทีแทน  

กรณีพิพาทกับสถานีโทรทัศนเอ็นบีซี 

ก็ทำใหยูทูบ เปนขาวและเพิ่มความดังมาก

ขึน้ไปอกี ตอมาเอน็บีซกีเ็หน็ถึงประสทิธิภาพ

ของยูทูบ และตัดสินใจดำเนินยุทธศาสตร

ที่ตางไปจากเดิม โดยประกาศใหยูทูบเปน

พันธมิตรทางยุทธศาสตร ที่นำรายการของ

เอ็นบีซีไปโฆษณาในรูปของวิดีโอคลิปใน

เวบ็ไซตของยทูบู เชนเดยีวกบัสถานโีทรทัศน

ซบีเีอส (CBS) ทีเ่ริม่ตนเหมือนกบัเอน็บีซ ีและ

เลือกลงทายเหมือนกับเอ็นบีซีเชนเดียวกัน  

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของอีเบย

เกิดขึ้น เมื่อกูเกิ้ลตกลงตัดสินใจเขาซื้อยูทูบ

ดวยมูลคา 1,650 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน

รูปแบบของการแลกเปล่ียนหุน อยางไร

ก็ตาม ยูทูบก็ยังคงดำเนินกิจกรรมของ 

บริษัทฯ ไปตามปกติ โดยเปนอิสระจาก

การควบคุมของกูเกิ้ล โดยกูเกิ้ลมองวายูทูบ

เปนชุมชนออนไลนทางดานวิดีโอเพ่ือความ

บันเทิง ที่มีขนาดใหญที่สุดและมีการเติบโต

รวดเร็วท่ีสุด ในขณะท่ีกูเกิ้ลมองตัวเองวา

เปนบริษัทที่เชี่ยวชาญ ทางดานการจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ และการสรางโมเดลใหม

ทางดานการโฆษณาบนอินเทอรเน็ต  

การรวมกันของสองบริษัทนี้ จะมุงเนน

ไปท่ีการเพ่ิมประสบการณท่ีดขีึน้และเขาใจได

มากขึ้น สำหรับผูใชที่สนใจในการอพัโหลด 

การดูวิดีโอ และการแชรภาพวิดีโอ รวมถึง

การนำเสนอโอกาสใหมๆ สำหรับผูเปน

ฌอน ปารคเกอร ผูกอตั้งเว็บไซต Napster และ
เปนผูบุกเบิกเว็บไซต Facebook ซึ่งในภาพยนตร
เรือ่งดงั The Social Network จสัตนิ ทมิเบอรเลก 
รับบทเปนตัวเขา 

เว็บไซตอีเบย (eBay) กอตั้งเม่ือวันที่ 

3 กนัยายน 2538 โดยนายปแอร โอมิดดยีาร 

(Pierre Omidyar) ตอนแรกใชชือ่วา ออ็คชนั 

เว็บ ดอทคอม (AuctionWeb.com) และอกี 

2 ปตอมา ไดเปลีย่นชือ่เปน อเีบย ดอทคอม 

(ebay.com)  

ยทูบู (Youtube) เปนเวบ็ไซตทีใ่หบริการ

แลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี 

กอตัง้ขึน้เมือ่เดือนกุมภาพันธ 2548 โดยอดีต

พนักงานของเพย พาล (PayPal) สามคน

ดวยกัน (ปจจุบัน PayPal ถูก eBay ซึ้อไป

เรียบรอยแลว)  

ในยูทูบ จะมีขอมูลเนื้อหารวมถึงคลิป

ภาพยนตรส้ันๆ และคลิปที่มาจากรายการ

โทรทัศน มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกก้ิง 

ซึ่งเปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูล

ที่ เปนภาพวิดี โอเปนสวนประกอบดวย  

โดยเฉพาะเปนภาพวิดีโอท่ีเกิดจากมือ

สมัครเลนถายกันเอง 

ยูทูบ เติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะ

เวลาส้ันๆ และไดรบัความสนใจเปนอนัมาก 

โดยเฉพาะการบอกแบบปากตอปาก ที่ทำ

ใหการเติบโตของยูทูบเปนไปอยางรวดเร็ว 

ยูทูบเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายตอเนื่อง 

เม่ือมีการนำภาพวิดีโอชวง Lazy Sunday 

ของรายการ Saturday Night Live มาแสดง 

บนเว็บ แตตอมาทางสถานีโทรทัศนเอ็นบีซี 
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เจาของขอมูล (Content) ที่เปนมืออาชีพที่

จะนำเสนองานของพวกเขาไปสูคนวงกวาง  

ยทูบูมวีดิโีอทัง้หมดมากกวา 6 ลานคลิป 

โดยมีอัตราการเพิ่มของจำนวนคลิปวิดีโอ

รอยละ 20 ตอเดือน และหากตองการดู

วิดีโอทั้งหมดในยูทูบ จะตองใชเวลาทั้งสิ้น 

9,305 ป ทั้งนี้ คำวา “dance”, “love”, 

“music” และ “girl” ถูกใชเปนชื่อไตเติล

ของวิดีโอมากที่สุด 

ÍÑ¹ Ñ́º 3 Facebook 
¾ÅÔ¡â©Á¡ÒÃËÒà¾×èÍ¹  

ทำกิจกรรมอื่นๆ ผานแอพลิเคชั่นเสริม 

(Applications) ที่มีอยูอยางมากมาย  

ประวตัขิองการกอตัง้ เฟซบุคของมารค 

ซัคเคอรเบิรก (Mark Zuckerburg) ถูกนำ

ไปสรางเปนภาพยนตรเรื่อง “The Social 

Network” โดยเปดฉากข้ึนที่ คืนหนึ่งในฤดู

ใบไมรวงของป 2546 อจัฉรยิะดานโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดผูนี้ 

นั่ งลง ท่ีหนาคอมพิวเตอร และเ ร่ิมคิด 

ไอเดียใหมๆ ความคิดกาวล้ำนำสมัยของ

อัจฉริยะผูนี้ไดกลายมาเปน “Facebook” 

เว็บไซตเครือขายสังคม ซึ่งเปนการปฏิวัติ

การส่ือสารโลก หกปหลงัจากน้ัน พรอมดวย

เพือ่นในเครอืขายมากถงึ 500 ลานคน สงผล

ใหเขากลายเปนมหาเศรษฐีอายุนอยที่สุด

ในประวัติศาสตร  

ในเดือนตุลาคม 2551 ไมโครซอฟตได

รวมลงทุนในเฟซบุค เปนจำนวนเงินสูงถึง 

240 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อแลกกับหุน

จำนวนรอยละ 1.6 ทำใหมูลคารวมของ

เฟซบุคมีมากกวา 15,000 ลานบาท และ

ทำใหเฟซบุค เปนบริษัทอินเทอรเน็ตที่มี

มลูคาสงูเปนอนัดบั 5 ของบรษิทัอินเทอรเน็ต

ในสหรัฐฯ แตมีรายไดตอปเพียง 150 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เทาน้ัน ซึ่งทำใหหลายฝาย

อธิบายวา การตัดสินใจของไมโครซอฟต

ในครั้งนี้ ทำเพียงเพื่อที่จะเอาชนะกูเกิ้ล ซึ่ง

เปนคูแขงขันในการแยงซ้ือเฟซบุคเทาน้ัน  

ÍÑ¹ Ñ́º 2 Wikipedia 
ÊÒÃÒ¹Ø¡ÃÁ·Õè
ªÒÇâÅ¡ª‹ÇÂ
¡Ñ¹à¢ÕÂ¹ 

วิกิพีเดีย (Wiki 

pedia) เปนโครงการ

สารานุกรมหลาย

ภาษาบนเว็บไซตที่ เผยแพรในลักษณะ

เนื้อหาเสรี ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิ

วิกิมีเดีย (Wikimedia Foundation) ที่เปน

องคกรไมแสวงหาผลกำไร มีเนื้อหากวา 

เฟซบุค (Facebook) เปนบริการบน

อินเทอร เน็ตบริการหน่ึง ที่ทำให ผู ใช

สามารถติดตอส่ือสารและรวมทำกจิกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช

เฟซบุคคนอืน่ได ไมวาจะเปนการต้ังประเด็น

ถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพหรือ

คลิปวิดีโอ เขียนบทความ แชทคุยกันแบบ

สดๆ เลนเกมแบบเปนกลุม และยงัสามารถ

ตัวเลข Users Demographic ของผูใช Facebook ทั่วโลก สัดสวนผูหญิงและผูชายใกลเคียงกัน ชวง
อายุที่ใช Facebook มากที่สุดคือ 18 - 49 ป ตัวเลขนี้จะเปนประโยชนสำหรับนักการตลาดท่ีตองการ
ลงโฆษณาแบบ Ad Targeting 
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กราฟแสดงจำนวนบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2546 (บทความแรกเรื่อง 
ดาราศาสตร) จนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2554 (บทความท่ี 67,000 ชื่อบทความ “ฟรานเซส รูธ แชนด 
คีดด มารดาของไดอานา เจาหญิงแหงเวลส”) 

ขอแตกตางระหวางวกิิพเีดยีและรปูแบบ

การสรางสารานุกรมท่ีเขยีนขึน้โดยผูเชีย่วชาญ

ตลอดจนการรวบรวมเนื้อหาที่ไมเปนวิชา

การจำนวนมากไดรับการกลาวถึงอยูบอยคร้ัง 

เม่ือนิตยสารไทม จัด “you : ตัวคุณเอง” 

เปนบุคคลแหงป 2549 อันเปนการยอมรับ

ความสำเร็จท่ีเรงใหเกิดขึ้นของการรวมมือ

และปฏิสัมพันธออนไลนของผูใชหลายลาน

คนจากทั่วโลก 

บางคนใหความเห็นวาวิกิพีเดียมิไดมี

ความสำคัญเพียงแตสารานุกรมอางอิง

เทานั้น แตยังเปนแหลงขอมูลขาวท่ีมีการ

อัพเดทอยางรวดเร็วอีกดวย เนื่องจาก

เหตกุารณปจจบุนัมกัมกีารสรางเปนบทความ

ในวิกิพีเดียอยางรวดเร็ว นักเรียนนักศึกษา

ไดรับการสั่งใหทำแบบฝกหัดเปนการเขียน

บทความวิกิพีเดียอยางชัดเจนและรัดกุม 

ซึ่ งอธิบายถึงแนวคิดท่ียากใหแกผูอาน

จำนวนไมจำกัด 

วิกิพีเดียทำงานดวยซอฟตแวรชื่อมีเดีย

วิกิ และจัดเก็บในเซิรฟเวอรสามแหงทั่วโลก 

โดยมเีซิรฟเวอรใหญอยูทีร่ฐัฟลอรดิา สหรฐัฯ 

และเซิรฟเวอรยอยต้ังอยูที่กรุงอัมสเตอรดัม

ในเนเธอรแลนด และกรุงโซลในเกาหลีใต 

ในขณะท่ีมูลนิธิสำนักงานใหญ ตั้งอยูที่

ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ 

สำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย เปนสารา-

นุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำข้ึนในประเทศไทย 

เริ่มสรางเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ปจจุบันมี

บทความสารานุกรมกวา 67,000 บทความ 

(นับถึงวันท่ี 29 เมษายน 2554) มีสมาชิก

ลงทะเบียนมากกวา 8 หมืน่บัญชี และมกีาร

17 ลานบทความใน 276 ภาษา โดยเฉพาะ

ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเน้ือหามาก

กวา 3.5 ลานบทความ  

บทความในวิกิพีเดีย เกิดขึ้นโดยการ

รวมเขียนจากอาสาสมัครจากท่ัวโลก โดย

เว็บไซตเปดใหทุกคนสามารถรวมแกไขได

อยางอิสระ วิกิพีเดียเปดตัวในป 2544 โดย 

จิมมี เวลส (Jimmy Wales) อดีตนักคา

อนุพันธทางการเงินในชิคาโก และแลรรี 

แซงเจอร โดยไดกลายมาเปนผลงานอางอิง

ที่มีขนาดใหญท่ีสุดและไดรับความนิยมมาก

ที่สุดบนอินเทอรเน็ต อยูในลำดับท่ี 8 ของ

เว็บที่มีผูเขาชมมากที่สุดในโลกและมีผูอาน

กวา 365 ลานคน 

คำวา “วิกิพีเดีย” เปนคำที่ประดิษฐ

ขึ้นโดยแลรรี แซงเจอร มาจากคำวา “วิกิ” 

(Wiki) ซ่ึงเปนชือ่รถประจำทางสาย “วิก ิวกิ”ิ 

(Wiki Wiki) ของระบบรถขนสงแชนซ อารท-ี

52 ทีส่นามบินโฮโนลูลใูนรัฐฮาวาย ซึง่คำวา 

วิกิในภาษาฮาวายมีความหมายวาเร็ว และ

คำวา “เอนไซโคลพีเดีย” (encyclopedia) 

ที่แปลวาสารานุกรม 

รถบัส “Wiki Wiki” ที่ทาอากาศยานโฮโนลูลูใน
รัฐฮาวาย 

หนาปกนิตยสาร TIME สงทายป 2549 ที่จัด 
“You: ตัวคุณเอง” เปนบุคคลแหงป 2549 
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รูปสัญลักษณของ Google ที่เปล่ียนไปตามเทศกาลตางๆ เชน สงกรานต ฮลัโลวนี หรือสัญลักษณของ
ประเทศ 

แกไขเนื้อหามากกวา 2 ลานครั้ง สำหรับ

บทความในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษต้ังแต 

วันที่ 10 มกราคม 2544 จนถึง 9 กันยายน 

2550 มีจำนวนรวมท้ังสิ้น 2 ลานบทความ 

ÍÑ¹ Ñ́º 1 Google 
ÍÂÒ¡ÃÙŒÍÐäÃ ¡Ùà¡ÔéÅ Ñ̈´ãËŒ 

กเูกิล้ เกดิขึน้เม่ือป 2540 โดยลารรี ่เพจ 

(Larry Page) และเซอรจี้ บริน (Sergey 

Brin) เปนผูกอตั้ง สมัยยังเปนนักศึกษาอยูที่

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ไดทำการพัฒนา

โปรแกรมสบืคนขอมูลในเว็บไซต หรอื เซิรจ 

เอนจิ้น (seach engine) โดยใหชื่อวา 

BackRub 

จากนั้นในป 2540 ลารรี่ และเซอรจี้ 

เปลี่ยนชื่อ BackRub เปน Google โดยได

แรงบันดาลใจมาจากคำวา “googol” ซ่ึง

หมายถงึ จำนวนมหาศาลจำนวนหน่ึง มคีา

เทากบั 10100 ในระบบเลขฐานสอง (นัน่คือ

มีเลข 1 แลวตามดวยเลข 0 อีก 100 ตัวใน

เลขฐานสบิ) อนัเปนความหมายของ Google 

คือ การรวบรวมขอมูลนับลานขอมูลเพื่อ

นำมาจดัเรียงและใชในการคนหาเชนปจจบุนั 

แตมผีูพดูกันเลนๆ วา แททีจ่รงิแลว Google 

ควรจะถูกเรียกวา Googol แตลารรี่ สะกด

ผิดก็เลยไดช่ืออยางท่ีใชกันอยูวา Google  

กเูกิล้คอื ผูใหบริการเซริจ เอนจ้ิน ทีใ่หญ

ที่สุดในโลก มีผูนิยมใชงานมากกวารอยละ 

80 จากผูเลนอินเทอรเน็ตทั้งหมด นอกจาก

จะใหบริการ เซิรจ เอนจิ้น แลว กูเกิ้ลยังมี

บริการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนอีกมากมาย 

เชน Gmail หรือ Google Mail เปนบริการ

อีเมลฟรีและมีขนาดพื้นที่เก็บเมลใหญจุใจ 

และใหใชฟรีดวย Google Adwords ใช

สำหรับลงโฆษณากับกูเกิ้ล เปนการโปรโมท

เว็บไซตในระยะสั้น และคอนขางไดผลดี 

(โดยเฉพาะเว็บภาษาอังกฤษลวน) Google 

Adwords ยังสามารถนำไปประยุกตเพื่อ

เพิ่มรายไดใหกับเว็บไซตไดอยางรวดเร็วอีก

ดวย Blogger เปน blog สารพัดประโยชน

ที่ผลิตโดยกูเกิ้ล จึงรองรับ Application 

ตางๆ ในเครือกูเกิ้ลดวย เชน Google 

Adsense, Picasa Photo Album เปนตน  

จากการสำรวจการใชงานของผูใชงาน

อินเทอรเน็ตทั่วโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม 

2549 ผลจากการสำรวจผูคนหาขอมูลผาน 

เซิรจ เอนจิ้นกวา 60 แหงทั่วโลก ซึ่งมีสถิติ

ผลการคนหากวา 5.6 ลานครั้งในเดือน

กรกฎาคม พบวากูเกิ้ล เปนเซิรจ เอนจิ้น 

ที่ถูกใชมากที่สุดถึงรอยละ 49.2 โดยผลการ

คนหานี้ไดรวมถึงการคนหาทุกประเภท ท้ัง

เพื่อซื้อสินคา การศึกษา ดูรูปภาพ ฯลฯ 

รองลงมา คือ ยาฮู (Yahoo) ถูกใชรอยละ 

23.8 เอ็มเอสเอ็น (MSN) รอยละ 9.6  

เอโอแอล (AOL) รอยละ 6.3 เอเอสเค 

(ASK) รอยละ 2.6 และอื่นๆ รอยละ 8.5 

จะเห็นไดวากูเกิ้ล เปนเซิรจ เอนจิ้น 

ที่ไดรับความนิยมสูงสุด แมจะนำเอาอันดับ

ที่สอง (Yahoo) กับอันดับที่สาม (MSN) 

มารวมกัน ก็ยังมีผลรวมท่ีนอยกวากูเก้ิลอยู

มาก จึงไมนาแปลกใจท่ีเราจะยกตำแหนง

เว็บไซตที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในโลก

ใหแกกูเกิ้ล 

และแลวก็มาถึงเ ว็บไซตยอดนิยม

อันดับหน่ึงในปจจุบัน ซึ่งคงเดากันไมยาก

คือ เว็บไซตกูเก้ิล (Google.com) นั่นเอง 

กูเกิ้ล เปนเว็บไซตที่ใหบริการในการ

คนหาขอมูลในโลกของอินเทอรเน็ต โดย

คนหาขอมูลจากขอความ หรือตัวอักษรท่ี

พมิพเขาไป แลวทำการคนหาขอมลู รปูภาพ 

หรอืเว็บเพจทีเ่กีย่วของนำมาแสดงผล เวบ็ไซต 

กูเกิ้ล ไดรับความนิยมอยางมากในกลุม 

ผูใชงานอินเทอรเน็ตที่ตองการคนหาขอมูล  

กูเกิ้ล แบงหมวดหมูของการคนหา

ออกเปน 4 หมวดหมูดวยกัน ดังนี้คือ  

หมวดท่ี 1 กลุมเว็บ (Web) เปนการ

คนหาขอมูลในรูปแบบของเว็บไซตตางๆ 

ทั่วโลก โดยการแสดงผลจะแสดงเว็บไซตท่ี

มีคำท่ีเปน Keyword อยูภายเว็บไซตนั้น  

หมวดที่ 2 กลุมรูปภาพ (Images) 

เปนการคนหารูปภาพจากการแปลคำ 

Keyword  

หมวดท่ี 3 กลุมขาว (News) เปนการ

คนหาขอมูลที่เปนเนื้อหาที่อยูในขาว ซึ่งมี

การระบุชื่อผูเขียนขาว หัวขอขาว วันที่และ

เวลาที่โพสตขาว  

หมวดที่ 4 กลุมสารบบเว็บ (Web 

Directory) ซ่ึง Google จะมกีารจัดประเภท

ของเว็บไซตออกเปนหมวดหมู ซึ่ ง เรา

สามารถคนหาเว็บในเร่ืองท่ีตองการตาม

หมวดหมูที่มีอยูแลวไดเลย  
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ตอเน่ือง จากเคร่ืองที่มีขนาดใหญก็คอยๆ 

มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาข้ึน จากภาพ

หนาจอขาว - ดำ เปนภาพหนาจอสี หรือ

จากที่ใชสำหรับพูดคุยระหวางคน 2 คน 

เปนการประชุมสายต้ังแต 3 สายขึน้ไป และ

จากทีใ่ชพูดคยุกนัไดพฒันาเปนกลองถายรปู 

กลองวิดโีอ อดัเสยีงสนทนาได และสามารถ

ใชเปนคอมพิวเตอรในตัวไดอีกดวย  

ในขณะที่ขีดความสามารถในการ

ทำงานไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้น ราคาของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีกลับมีราคาถูกลง จาก

ราคาท่ีสูงถึงเกือบแสนบาท ปจจุบันรุนที่มี

ราคาถูกสุด เหลือเพียงไมกี่รอยบาทเทานั้น

สวนรุนที่มีราคาสูง ก็เพียง 2 - 3 หมื่นบาท  

โทรศัพทมือถือ กำเนิดขึ้นมาในโลก

ยังไมถึง 40 ปดี แตดวยพัฒนาการแบบ

กาวกระโดดของเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ไมโครชิป และซอฟตแวร ทำใหโทรศัพท

มือถือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นภายใน

ระยะเวลาเพยีงไมกีป่ ขณะเดยีวกนัเครอืขาย

การส่ือสารประเภทตางๆ กไ็ดรบัการพฒันา

ใหมปีระสทิธิภาพสงู ครอบคลมุพ้ืนทีส่วนใหญ

ตลอด 24 ชั่วโมง  

Ø̈´¡Óà¹Ô´â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í 
áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡ÀÒ¾Â¹μÃ � 
Star Trek 

โทรศพัทมอืถอืเครือ่งแรกของโลก เกิดขึน้

และมีการใชงานเมื่อ 38 ปที่แลว โดยเมื่อ

วันที่ 3 เมษายน 2516 นายมารติน คูเปอร 

นักวิจัยแหงบริษัทโมโตโรลา เปนคนแรก 

ที่ ใช โทรศัพท เค ล่ือนท่ีโทรหาคูแขง คือ  

นายโจแอล เอนเจ้ิล ท่ีเบลล แลบ 

นักประดิษฐจากบริษัทโมโตโรลาผูนี้ 

ประดิษฐโทรศัพทเคลื่อนที่ขนาดใหญท่ีมี

น้ำหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม โดยได 

แรงบันดาลใจจากภาพยนตรเรื่อง Star Trek

ในฉากท่ีกัปตันเคิรก ใชอุปกรณสื่อสารกับ

ลูกเรือ “ยูเอสเอส เอนเทอรไพรซ” 

หลังจากกำเนิดขึ้นในป 2516 แลว 

โทรศัพทมือถือก็ไดรับการพัฒนามาอยาง

มารติน คู เปอร กับโทรศัพท Motorola 
DynaTAC ในป 2516 ซึ่งเปนเคร่ืองตนแบบ 
ของการนำไปสูมือถือที่ใชกันอยูในปจจุบัน 

กัปตัน James T. Kirk แหงยาน USS Enterprise 
ในภาพยนตรซีรีสดังยุค 70’s เรื่อง Star Trek 
กำลังใชอุปกรณสื่อสารที่เปนแรงบันดาลใจใน
การผลิตโทรศัพทมือถือตอมา 
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ดวยราคาท่ีถูกลงและประสิทธิภาพท่ี

เพิ่มขึ้น จำนวนผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีจึง

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁμÅÒ´ 
â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í 
âμÊÇ¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ 

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

หรือ “ไอทียู (ITU = International Tele-

communications Union)” รายงานวา 

นับถึงสิ้นป 2553 มีผูใชโทรศัพทมือถือ 

ทั่วโลก 5,280 ลานราย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 

4,660 ลานราย ในปลายป 2553  

สำหรับการจำหนายโทรศัพทมือถือ

ทั่วโลกในปท่ีผานมา จากผลการสำรวจ

ของ International Data Corporation 

หรือ IDC ซึ่งเปนบริษัทวิจัยและที่ปรึกษา

การตลาด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร พบวามียอดจำหนายโทรศัพท

มือถือท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นเปน 1,390 ลานเครื่อง 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.5 จากป 2552 ที่มี

ยอดจำหนาย 1,170 ลานเครื่อง ทั้งนี้อัตรา

การเติบโตข้ึนสวนใหญของยอดจำหนาย

โทรศัพทมือถือ มาจากการขยายตัวของ

ยอดจำหนายประเภทสมารทโฟน (Smart 

Phone) โดยมีการคาดการณวา ในป 2554 นี ้

ยอดจำหนายของสมารทโฟนนาจะเติบโต

ขึ้นถึงรอยละ 44 จากป 2553 ซึ่งเปนท่ี 

นาสังเกตวา การเติบโตของอุตสาหกรรม

มือถือสวนทางกับทิศทางของเศรษฐกิจโลก

ที่ยังคงชะลอตัวอยู  

ถึงแมว า โทรศัพท เคลื่ อนที่ ไอโฟน 

(iPhone) ของแอปเปล (Apple) จะไดรับ

ความนิยมอยางมากในรอบ 2 ปที่ผานมา 

จนมีกระแสขาววาโนเกีย (Nokia) ซึ่งเปน

โทรศัพทมือถือที่มียอดจำหนายสูงท่ีสุด 

ในโลก กำลงัจะถูกไอโฟนแยงตำแหนงแชมป

ไป แตผลสำรวจของ IDC ในเรื่องสวนแบง

ตลาดมือถือทั่วโลก มีขอมูลวาบริษัทผูผลิต

โทรศัพทมือถือที่มียอดจำหนาย เปน

จำนวนเครื่องมากที่สุด คือ โนเกีย ซึ่งใน

ไตรมาสท่ีสี่ของป 2553 มียอดจำหนาย

โทรศัพทมือถือ 123.7 ลานเคร่ือง คิดเปน

รอยละ 30.8 ของยอดจำหนายรวมท่ัวโลก 

แตมีสวนแบงทางการตลาดลดลงรอยละ 

2.4 จากไตรมาสที่สี่ของป 2552 ที่มียอด

จำหนายโทรศัพทมือถือ 126.8 ลานเคร่ือง  

สวนอันดับสอง คือ ซัมซุง (Sumsung) 

ซึง่ในไตรมาสทีส่ีข่องป 2553 มียอดจำหนาย

โทรศัพทมือถือ 80.7 ลานเครื่อง คิดเปน

รอยละ 20.1 ของยอดจำหนายรวมท่ัวโลก 

โดยมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นรอยละ 

17.3 จากไตรมาสท่ีสี่ของป 2552 ท่ีมียอด

จำหนายโทรศัพทมือถือ 68.8 ลานเคร่ือง  

อันดับที่สาม คือ แอลจี (LG) ซึ่งใน

ไตรมาสท่ีสี่ของป 2553 มียอดจำหนาย

โทรศัพทมือถือ 30.6 ลานเครื่อง คิดเปน

รอยละ 33.9 ของยอดจำหนายรวมท่ัวโลก 

โดยมีสวนแบงทางการตลาดลดลงรอยละ 

9.7 จากไตรมาสที่สี่ของป 2552 ที่มียอด

จำหนายโทรศัพทมือถือ 33.9 ลานเคร่ือง  

อันดับที่สี่ คือ แซดทีอี (ZTE) ผูผลิต

มือถือสัญชาติจีน ซึ่งในไตรมาสที่สี่ของป 

2553 มียอดจำหนายโทรศัพทมือถือ 16.8 

ลานเคร่ือง คิดเปนรอยละ 4.2 ของยอด

จำหนายรวม ท่ัว โลก โดยมีส วนแบ ง

ทางการตลาดเพิ่มขึ้นรอยละ 76.8 จาก

ไตรมาสที่สี่ของป 2552 ที่มียอดจำหนาย

โทรศัพทมือถือ 9.5 ลานเครื่อง  

สวนอันดับที่หา คือ แอปเปล ใน

ไตรมาสท่ีสี่ของป 2553 มียอดจำหนาย

โทรศัพทมือถือ 16.2 ลานเครื่อง คิดเปน

รอยละ 4 ของยอดจำหนายรวมท่ัวโลก 

โดยมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นรอยละ 

86.2 จากไตรมาสท่ีสี่ของป 2552 ท่ีมียอด

จำหนายโทรศัพทมือถือ 8.7 ลานเคร่ือง  

ÂÍ´¢ÒÂäÍâ¿¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹à·‹ÒμÑÇ  
สำหรับขอมูลลาสุดในไตรมาสแรก

ของป 2554 ที่นาสนใจคือ ยอดจำหนาย

ไอโฟนของแอปเปล ท่ีอยู ในลำดับที่ 4  

ได เพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวในไตรมาสนี้  
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โดยยอดจำหนายไอโฟนในไตรมาสแรกของ

ป 2554 อยูที่ 16.8 ลานเครื่อง มากกวา

ยอดขายในไตรมาสแรกของป 2553 ซึ่งมี

จำนวน 8.2 ลานเครื่องถึงเทาตัว  

อยางไรก็ตาม ผูนำตลาดโทรศพัทมอืถอื

รวมในไตรมาสแรกของปน้ี ยังเปนโนเกีย 

ซึ่งสามารถจำหนายโทรศัพทได 107.6 

ลานเครื่อง อันดับตอมาคือ ซัมซุง และ

แอลจี ซึ่งมียอดจำหนาย 68.8 ลานเครื่อง

และ 24 ลานเครื่องตามลำดับ 

สวนผูผลิตอันดับ 5 รองจากแอปเปล 

คือ Research In Motion หรือ RIM ผูผลิต

แบลค็เบอรรี ่(Blackberry) สามารถจำหนาย

ได 13 ลานเครื่องเทาน้ัน  

สรุปยอดจำหนายโทรศัพทมือถือรวม

ตลอด 3 เดือนของป 2554 มีจำนวน 427.8 

ลานเครื่อง คิดเปนตัวเลขที่เพิ่มจาก 359.6 

ลานเครื่องในชวงเวลาเดียวกันของปกอน

ถึง 68 ลานเครื่อง หรือประมาณรอยละ 20 

จะเห็นไดว าแมจะมีการจำหนาย

โทรศัพทมือถือออกไปจำนวนมาก ซึ่งใน

บางประเทศมีการจำหนายโทรศัพทมือถือ

มากกวาจำนวนประชากร แตก็ไมมีทีทาวา

ตลาดโทรศัพทมือถือจะลดการเติบโตลง 

เพราะผูผลิตตางพากันหากลยุทธใหมๆ 

โดยเฉพาะในดานการประยุกตใช ทีส่ามารถ

ดึงดูดกลุมผูใชโทรศัพทมือถือไดไมนอย 

ทำใหจากท่ีมีโทรศัพทมือถือเคร่ืองเดิมอยู

แลว ก็อยากจะไดโทรศัพทมือถือรุนใหมๆ 

ที่มีความสามารถมากกวาเครื่องเดิมที่ 

ใชอยู  

äÍâ¿¹à¢Â‹ÒºÑÅÅÑ§¡�áªÁ»Šâ¹à¡ÕÂ 
ถงึแมวาโมโตโรลาจะเปนผูผลติโทรศพัท

เครื่องแรกของโลก แตโมโตโรลาซึ่งเปน

บริษัทสัญชาติอเมริกัน ก็ไมสามารถเปน

ผูนำตลาดมือถือในปจจุบันได มิหนำซ้ำยัง

มฐีานะการเงนิท่ีไมคอยดีนกั จนมีกระแสขาว

ออกมาวาโมโตโรลามีแผนที่จะตัดสายธุรกิจ

การผลิตเคร่ืองโทรศัพทออกไปดวยซ้ำ 

บริษทัผูผลติโทรศพัทมือถอื ทีเ่ปนแชมป

การจำหนายโทรศัพทมือถือมาโดยตลอด 

กลบักลายเปนโนเกียจากฟนแลนด โดยเฉพาะ

ในชวง 10 ปทีผ่านมาน้ี ซึง่กรณศีกึษานีเ้ปน

ตัวอยางอันดีที่แสดงใหเห็นวา การผลิต

สินคาเทคโนโลยีน้ัน บางคร้ังก็เปนสิ่งที่

คาดเดาไดยาก ดงันัน้กจิการท่ีตองเกีย่วของ

กบัเทคโนโลยี จงึตองมีการศึกษาและปรับตวั

อยูตลอดเวลา โดยที่บางครั้งการเปนผูริเริ่ม

อาจไมไดหมายถึงการเปนผูที่ประสบความ

สำเร็จในธุรกิจนั้นเสมอไป 

อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปหลงันี ้โนเกยี

ตองเผชิญกับการแขงขันสูง เพราะตลาด

โทรศัพทมือถือประเภทสมารทโฟน (Smart 

Phone) มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยมี 

คูแขง 3 กลุมใหญ คอื ไอโฟน ของแอปเปล 

แบล็คเบอรรี่ ของอารไอเอ็ม (RIM) จาก

ประเทศแคนาดา และอีกกลุมเปนสมารท

โฟนจากเกาหลีใต ที่ใชระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยดซึ่งมีจุดแข็งท่ีราคาสินคาอยู 

ในระดับปานกลาง สวนแบล็คเบอรรี่ และ

ไอโฟน เปนสมารทโฟนระดับไฮเอนด 

โน เ กี ย ได มี ก า รป รับป รุ ง รู ปแบบ

เทคโนโลยีในสินคาอยูเสมอ เพื่อรักษา

ความเปนอันดับหน่ึงของการจำหนาย

โทรศัพทมือถือ ทั้งแบบสมารทโฟน และ

โทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไป  

ตัวอยางหน่ึงที่แสดงวาโนเกียไมยอม

หยุดนิ่งก็คือ ไดมีการลงนามความรวมมือ

กันระหวางโนเกีย และไมโครซอฟต โดยมี

การวางแผนท่ีจะใชวินโดวส โฟน (Window 

Phone) เปนระบบปฏิบัติการหลักใน 

ผลิตภัณฑสมารทโฟนของโนเกีย ซึ่ ง 

คาดวาจะใชเวลาประมาณ 2 ป ในการทยอย

เปล่ียนถายระบบปฏิบัติการ ในระหวางน้ี

โนเกียจะยังคงลงทุนในระบบปฏิบัติการ 

ซิมเบียน (Symbian) เพื่อใหโทรศัพทมือถือ

ของโนเกียใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

อยางไรกต็าม โนเกยีถกูทาทายครัง้ใหม

จากคูแขงท่ีสำคัญคือ แอปเปล ผูผลิต

โทรศัพทมือถือไอโฟน ซึ่งเปนสมารทโฟน 

ที่ทำใหแอปเปล ครองแชมปบริษัทที่ขาย

โทรศัพทมือถือมากเปนอันดับหนึ่งของโลก

ในดานมูลคาการขาย แซงหนาโนเกียไป

แลว 

แอปเปล เปดเผยวา 3 เดือนแรกของป 

2554 นี้ ยอดขายไอโฟนเพิ่มขึ้นรอยละ 155 

และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในปน้ี 

เพราะมีการเตรียมเปดตัวไอโฟน 5 ภายใน

ไตรมาสท่ีสามของป น้ี ซึ่งนักวิเคราะห 

คาดวายอดขายของไอโฟนจะขยายตัวเกิน

เปาหมาย หากบรษัิทเครอืขายโทรศพัทมอืถอื

ที่ขายบริการพรอมกับตัวเครื่องไอโฟน 

ยอมใหบริการแบบเติมเงิน ซึ่งเปนกลุม 

ผูใชโทรศัพทมือถือที่มีอยู 3 ใน 4 ของ 

ผูใชโทรศัพทมือถือท่ัวโลก โดยเฉพาะใน

ประเทศจีนท่ีนิยมใชโทรศัพทระบบเติมเงิน

มากกวารอยละ 90 หรือเพิ่มขึ้นกวา 3 เทา

เมื่อเทียบกับปท่ีแลว  
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แมวาไอโฟนยังไมมีบริการสำหรับ

เครอืขายระบบเติมเงิน แตชาวจีนจำนวนหน่ึง

พรอมท่ีจะเปล่ียนระบบจากเติมเงินเปน

จายรายเดือนเพ่ือเปลี่ยนมาใชไอโฟน ซึ่ง

นักวิเคราะหแนะนำวาหากแอปเปลลดราคา

ขายไอโฟนใหต่ำกวา 660 เหรียญสหรัฐฯ

ในรุนตอๆ ไป จะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะ

เพิ่มยอดขายไอโฟนในจีนมากกวาเดิม 

ความแรงของไอโฟนในตลาดโทรศัพท-

มือถือ ทำใหสวนแบงตลาดสมารทโฟนของ

โนเกียท่ัวโลกลดลงมาอยูที่รอยละ 24 จาก

เมือ่ป 2553 อยูทีร่อยละ 39 สำหรบัสวนแบง

ตลาดโทรศัพทมือถือรวมของโนเกียท่ัวโลก

ลดลงมาอยูที่รอยละ 29 จากเมื่อป 2553 

อยูทีร่อยละ 33 เปนสวนแบงตลาดทีต่ำ่ท่ีสดุ 

นับตั้งแตป 2533 นอกจากน้ีผลกำไรใน

การดำเนินงานของโนเกีย ในไตรมาสแรก

ของป 2554 ลดลงอยูที่ 344 ลานยูโร และ

รายไดท้ังหมดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 9 หรือ 

10,400 ลานยูโร 

ดังนั้น จึงเปนที่นาจับตาวาในชวงเวลา

ตอจากนี้ไป การแขงขันชิงตลาดโทรศัพท-

มือถือจะมีความรุนแรงขึ้น ไมวาจะเปนการ

แขงขันในดานราคาหรือเทคโนโลยีก็ตาม 

ทั้งโนเกีย แอปเปล แบล็คเบอรรี่ และอีก

รายจากเกาหลีใตที่มาแรงในตลาดประเทศ

กำลังพัฒนา คือ ซัมซุง ก็เปนท่ีนาจับตา

เชนเดียวกัน ซึ่งอาจเปนไปไดวาภายในป 

2554 น้ี หรือป 2555 แชมปการจำหนาย

โทรศัพทมือถือ อาจเปล่ียนแชมปจาก 

โนเกียไปเปนหนึ่งในสามผูทาชิงนี้หรืออาจ

จะเปนรายอ่ืน ก็มีความเปนไปไดสูง 

จุดกำเ นิดการ ส่ือสารไรสายด วย

โทรศัพทมือถือในประเทศไทย เร่ิมขึ้นเมื่อ

เดือนกันยายน 2529 เมื่อกรมไปรษณีย

โทรเลขไดอนุมัติคลื่นความถี่วิทยุใหกับ

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ บริษทั 

ทีโอที คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ใน

ปจจุบัน เพื่อดำเนินธุรกิจการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ NMT (Nordic 

Mobile Telephone) ความถี ่470 เมกะเฮิรตซ 

นับเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบแรกของ

ประเทศไทย ระยะแรกใหบริการเฉพาะใน

เขตกรุงเทพฯ ปริมลฑล และจังหวัด

ชายฝงดานตะวันออก กอนขยายบริการไป

ทั่วประเทศในเวลาตอมา 

ลักษณะของเคร่ืองลูกขายของระบบ 

NMT 470 เมกะเฮิรตซ มีลักษณะเปน

กระเปาหิว้ นำ้หนกัประมาณ 1 - 5 กโิลกรัม 

ยังไมมีลักษณะเปนแบบมือถือเชนปจจุบัน 

บางคร้ังผูใชจึงเรียกวาโทรศัพทกระเปาห้ิว 

โดยมีผูใหบริการเพียงสองราย ซึ่งมีสถานะ

เปนรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น คือ องคการ

โทรศัพทแหงประเทศไทย และการส่ือสาร

แหงประเทศไทย  

ผูใหบรกิารโทรศพัทเคลือ่นทีท่ัง้สองรายนี ้

ดำเนินธุรกิจไดไมนานก็ประสบปญหาใน

เรื่องของงบประมาณ ความชำนาญในการ

ดำเนินนโยบายทางการตลาด รวมถึง

เครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคแรกๆ 

ที่มีราคาแพง ท้ังสองหนวยงานจึงตัดสินใจ

เปดใหเอกชนเขามาประมูลสิทธิ์การให

บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใหเอกชน

เปนผูลงทุนสรางเครือขายพรอมกับโอน

กรรมสิทธ์ิอุปกรณเครือขายใหกับผู รับ

สัมปทานไปดูแล  

อยางไรก็ตาม ดวยขอจำกัดหลาย

ประการของระบบ NMT 470 เมกะเฮิรตซ 

ทำให กสท. หรอืการสือ่สารแหงประเทศไทย 

ตองนำมาตรฐาน AMPS (Advanced Mobile 

Phone System) ที่ใชในสหรัฐอเมริกา มา

เปดบริการในประเทศไทย โดยใชคลืน่ความถี่ 

900 เมกะเฮิ รตซแทน ซึ่ งมีจุด เดนที่

โทรศัพทเคล่ือนที่นี้มีขนาดคอนขางเล็ก 

ทำใหประชาชนหันมานิยมใชบริการกัน

มากขึ้น จนในที่สุดองคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย จึงไดระงับการขยายโครงขาย

ระบบ NMT 470 เมกะเฮิรตซ และหันมา

ใชมาตรฐาน NMT 900 เมกะเฮิรตซ พรอม

เปดใหบริษทัเอกชนเขามารวมลงทุน ซึง่กเ็ปน

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด 

(มหาชน) หรือ AIS ที่ไดรับสัมปทาน ตั้งแต

ป 2533 เปนตนมา ภายใตเคร่ืองหมายการคา 

Cellular 900 โดยมรีะยะเวลาสัมปทาน 20 ป 

นอกจาก AIS แลวกย็งัม ีDTAC หรอื บรษิทั 

โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด 

(มหาชน) ไดรับสัมปทานจากการส่ือสาร

แหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 27 ป 

และไดเริ่มดำเนินธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ในระบบ AMPS 800 เมกะเฮิรตซ ภายใต

เครื่องหมายการคา Worldphone 800 แต

การใหบริการระยะแรกไมไดเรียกผานรหัส

โทรศัพท เคลื่อนที่ (รหัส 01) แตตอง

ทำการเ รียกผานหมวดเลขหมายของ 

พื้นที่กรุงเทพฯ โดยในระยะแรกนั้นผูที่ 

ใชโทรศัพทมือถือจะตองเสียคาโทรท้ังการ

โทรออกและรับสาย ซ่ึงแตกตางจากปจจุบนั

มาก  

¨Ò¡ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ ÊÙ‹´Ô Ô̈·ÑÅ  
ทั้งระบบ NMT 900 เมกะเฮิรตซ และ

ระบบ AMPS 800 เมกะเฮิรตซ ตางก็เปน

ระบบโทรศัพทเคลือ่นท่ีในรปูแบบอะนาล็อก 

ซึ่งมีขีดจำกัดดานเทคโนโลยีสมัยใหม ไม

สามารถตอบสนองลกูคาท่ีมอีตัราการขยายตวั

เพิ่มขึ้น จึงตองมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ี

เพิม่เติม พรอมกับการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน

เทคโนโลยีเครือขาย และเร่ิมนำระบบดจิิทลั 

เขามาแทนท่ีระบบอะนาล็อก โดยทาง AIS 

ไดเริ่มนำระบบ GSM (Global System for 
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Mobile Communication) คลื่นความถี่ 

900 เมกะเฮิรตซ มาบริการในป 2537 

สวน DTAC ก็มีการนำระบบ GSM 1800 

เมกะเฮิรตซ มาแขงขันเชนกันภายใต

เคร่ืองหมายการคา Worldphone 1800 

ทำใหในชวงเวลาน้ัน ประเทศไทยมีระบบ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 2 ระบบ คือ ระบบ  

อะนาลอ็กและระบบดิจทิลั ใชในเวลาเดยีวกัน 

อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีดานโทรศัพท-

เคลื่อนที่มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด ส่ิง

ที่ตามมาก็คือ ฐานลูกคาที่มีการขยายตัว

มากยิ่งข้ึน อุปกรณโทรศัพทมือถือก็มีราคา

ถูกลง ทำใหเทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย 

แพรหลายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

ดวยขอจำกัดของเทคโนโลยีระบบ

โทรศัพทมือถือในรูปแบบอะนาล็อก ไม

สามารถตอบสนองความตองการใชท่ีเพิม่สงู

มากข้ึนได ซึง่ตรงขามกับระบบดิจิทลั ทำให

โทรศัพทมือถือในรูปแบบอะนาล็อกหายไป 

โดยผูใหบริการไดระงับการขยายโครงขาย 

และดึงลูกคาใหหันมาใชระบบดิจิทัลแทนท่ี 

โดยอนุญาตใหลูกคาสามารถเปล่ียนจาก

ระบบเดิมมาใชระบบดิจิทัลได โดยไมตอง

เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท และยังคง

ใชระบบดิจิทัลมาจนถึงทุกวันน้ี 

3G ¤ÇÒÁËÇÑ§·Õèã¡ÅŒà»š¹¨ÃÔ§ 
เริ่มแรกของการสื่อสารไรสายดวย

โทรศัพทมือถือ โครงขายตางๆ จะใช

เทคโนโลยีการรับ - สงขอมูลในรูปแบบ 

อะนาลอ็ก เพือ่ใหลกูคาสามารถสนทนาดวย

เสยีงเทานัน้ จนกาวเขาสูยคุที ่2 ไดมีการนำ

เทคโนโลยีการรับ - สงขอมูลในรปูแบบดิจทัิล

เขามาแทนที่ ทำใหลูกคาสามารถใชบริการ

ไดหลากหลายข้ึน โดยเฉพาะการรับ - สง

ขอความ และใชงาน WAP ผานเครือขาย 

GPRS เมื่อลูกคามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง

ความตองการดานเทคโนโลยี จึงไดมี

การนำเครอืขาย EDGE เขามาใชงานรวมกบั

เครือขาย GPRS จนเรียกไดวามาสูยุค 

2.75G ซึ่งเปนยุคท่ีมีการใชงานอินเทอรเน็ต

กนัอยางจริงจงั รวมไปถงึการรับ - สงขอมลู 

และขอความทุกรูปแบบ 

ขณะที่ ทั่ ว โ ลก มี จำนวน ผู ใ ช ง าน

โทรศพัทมอืถอืมากขึน้อยางตอเนือ่ง สหพันธ

โทรคมนาคมนานาชาต ิ(ITU - International 

Telecommunications Union) จึงเกิด

โครงการพัฒนาการส่ือสารยุคใหม มีชื่อวา 

IMT-2000 ( In te rnat iona l Mobi le 

Telecommunications 2000) ผลสำเร็จ

ของโครงการนี้ก็คือ มาตรฐานการสื่อสาร 

UMTS (Universal Mobile Telecommuni-

cations System) ซึ่งเปน 

การสื่อสารในยุคที่ 3 หรือ 

The Third Generation (3G) 

ซึ่ งปจจุบันมี ผู ใหบริการ

เครือขาย นำมาตรฐาน 

UMTS ไปใชงานท่ัวโลก  

ถึ ง แ ม ว า ทุ ก วั น นี้

ประเทศไทยยังไมมีการใช

ระบบ 3G อยางเปนทางการ 

แตไดมีการวางเครือขาย 

3G ในประเทศไทยแลว 

โดยระบบ 3G ในไทยจะแบงออก

เปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบ 

CDMA กับระบบ GSM ก็คือ WCDMA  

ทั้ง 2 ระบบตางก็มีความเร็วในการ

ดาวนโหลดขอมูลสูงสุด 2 Mbps แต 

เครอืขาย WCDMA สามารถพฒันาใหรองรับ

เครือขาย 3.5G ในมาตรฐาน HSDPA (High 

Speed Downlink Packet Access) ซึ่ง

รองรับการสื่อสารดวยอัตราเร็วสูงถึง 14 

เมกะบิตตอวินาที หรือเร็วกวาการสื่อสาร

แบบ EDGE ถงึ 36 เทา และในไทยก็สามารถ

ใชเครอืขาย HSDPA ไดแลว จากการทดลอง

ใชงานบริเวณศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด 

พบวามีความเร็วในการดาวนโหลดอยูที่ 

1376 Kbps สวนความเร็วในการสงขอมูล

อยูที ่236 Kbps ทัง้นีค้วามเรว็ในการทดสอบ

ไมไดเปนตัวเลขตายตัว สามารถมีความเร็ว

เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนผูใชงาน หรือ

ชวงเวลาในการเชื่อมตอ 

อยางไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้ คนไทยก็จะ

สามารถใชระบบโทรศัพทมือถือ 3G ได

แลว หรืออาจจะไดใชระบบที่ดีกวาน้ัน เชน

3.5G หรือ 4G ไปเลย ซึ่ งคงจะตอง

ติดตามกันตอไป แตคงไมนานเกินรอ

แนนอน 

โทรศัพทมือถือเคร่ืองแรกของโมโตโรลา ที่ ใช
ระบบ GSM ออกวางจำหนายใน ป 2543 
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ปรับโครงสรางองคกรกระทรวงกอสราง 

โดยเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงเคหะและการ

พฒันาเมอืงและชนบท (Ministry of Housing 

and Urban-Rural Development - 

MOHURD) โดยมีอำนาจหนาท่ีรับผิดชอบ

การวางแผนและกอสรางเมืองและหมูบาน 

รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม

กอสราง ตัง้แตการควบคุมมาตรฐานโครงการ

กอสราง การกำหนดหลักเกณฑการประมูล

โครงการ การควบคุมคณุภาพและดแูลรกัษา

ความปลอดภัยในธุรกิจกอสราง ฯลฯ 

นอกจากน้ี จีนยังมีหนวยงานบริการ

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง (State Adminis-

tration for the Building Materials Industry 

- SABMI) ซึง่รบัผดิชอบดานวัสดุกอสรางท้ัง

ในสวนปูนซเีมนต อฐิ กระเบ้ือง กระจก ฯลฯ 

นอกจากน้ี ยังมีสถาบันการเงินขนาดใหญ 

2 แหง คอื ธนาคารกอสรางแหงประเทศจนี 

(Construction Bank of China) และธนาคาร

พฒันาแหงรัฐ (State Development Bank) 

จนีเปนประเทศทีม่กีารกอสรางมากทีส่ดุ

ในโลก มีแรงงานในภาคกอสรางมากถึง 37

ลานคน โดยใชวสัดกุอสราง เชน ปนูซเีมนต 

เหล็ก ฯลฯ เปนสัดสวนเกือบครึ่งหนึ่งของ

การผลิตในโลก ปนจ่ัน หรือเครนที่ใชใน

งานกอสรางท่ัวโลกนั้นรอยละ 65 ถูกใชใน

งานกอสรางในประเทศจีน ปจจุบันจีนมี

อาคารที่มีความสูงกวา 150 เมตร หรือ

ประมาณ 40 ชัน้ ทีก่ำลงัอยูระหวางกอสราง 

เปนจำนวนถึง 2,000 อาคาร โดยจะมี

อาคารสูงกอสรางแลวเสร็จโดยเฉล่ีย 1 

อาคาร ตอทุก 3 วัน  

รัฐบาลจีนไดกอตั้งกระทรวงกอสราง 

(Ministry of Construction - MOC) ขึ้น

ในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 เพื่อดำเนิน 

ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมกอสราง 

ทัง้ในสวนกำหนดนโยบาย ฝกอบรม พัฒนา

เทคโนโลยี กำหนดมาตรฐาน ฯลฯ  

ตอมารัฐบาลจีนไดประกาศเม่ือวันที่ 

11 มีนาคม 2551 ปรับโครงสรางกระทรวง 

ทบวง กรมของจีน ซึ่งครอบคลุมถึงการ

อาคารศูนยกีฬาทางน้ำแหงชาติของกรุงปกกิ่ง สำหรับใชแขงขันกีฬาทางน้ำในกีฬาโอลิมปกที่กรุงปกกิ่ง
เมื่อป 2551 กอสรางโดยบริษัท China State Construction Engineering Corp (CSCEC) 
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ซึ่งใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการ

กอสรางขนาดใหญ 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ 
ºÃÔÉÑ·¡‹ÍÊÃŒÒ§μ‹Ò§ªÒμÔ 

สำหรับบริษัทกอสรางของตางชาติ 

สามารถลงทุนในจีนไดใน 2 รูปแบบ  

รูปแบบแรก คือ การรวมลงทุนกับ

บรษิทัจนี ซึง่เรยีกในช่ือวา Foreign - Invested 

Construction Enterprise, Joint Venture 

(FICE JV) ไดรับอนุญาตใหสามารถรับงาน

กอสรางในประเทศจีนไดโดยไมมีขอจำกัด  

CRCC ºÃÔÉÑ·¡‹ÍÊÃŒÒ§ãËÞ‹·ÕèÊǾ
ã¹âÅ¡ 

จากสถิติป 2552 บรษิทั China Railway 

Construction Corp (CRCC) มีสำนักงาน

ใหญต้ังที่กรุงปกกิ่ง นับเปนบริษัทรับเหมา

กอสรางที่มีรายไดมากที่สุดของโลก คือ 

53,990 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

1,700,000 ลานบาท ย่ิงไปกวาน้ัน ในป 2553 

มีรายไดมากถึง 2,200,000 ลานบาท และ

กำไรสุทธิประมาณ 35,000 ลานบาท โดย

มีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Capi-

talization) เม่ือเดือนเมษายน 2554 อยูที่

ระดับประมาณ 410,000 ลานบาท 

บรษิทัแหงน้ีเดมิเปนหนวยงานสรางทาง

รถไฟ ภายใตกองทัพปลดปลอยประชาชนจนี 

และตอมาไดแปรรูปเปนบรษัิทเอกชน สำหรับ

ผลงานในระยะที่ผานมามีมากมาย ตั้งแต 

กอสรางทางรถไฟ ถนน ทาอากาศยาน 

ฯลฯ โดยมีผลงานสำคัญ เชน การกอสราง

ทางรถไฟความเร็วสูงระหวางกรุงปกกิ่งถึง

มหานครเซี่ยงไฮ จำนวน 2 สัญญา มูลคา 

33,740 ลานหยวน หรือประมาณ 160,000 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.3 ของ

งานโยธาของโครงการน้ีทั้งหมด 

สำหรบังานกอสรางนอกประเทศทีส่ำคญั

ของบริษัทแหงน้ี คือ โครงการกอสราง

ถนนสายตะวันออก-ตะวันตกของประเทศ

แอลจีเรีย ความยาว 528 กิโลเมตร มูลคา 

7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มกอสรางเมื่อ

ป 2549 และกอสรางแลวเสร็จเมื่อป 2552 

การฟนฟบูรูณะทางรถไฟในประเทศแองโกลา

ระหวางกรุง Luanda และเมือง Malange 

ระยะทาง 424 กิโลเมตร มูลคา 350 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เริ่มกอสรางป 2548 และ

กอสรางแลวเสร็จป 2553  

โครงการกอสรางโรงเรียน 200 แหง 

ในประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงโครงการ

กอสรางรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดเบาสาย 

Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro 

ของนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ระยะทาง 18 กิโลเมตร โดยไดลงนามใน

สัญญากอสรางเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 

มีประธานาธิบดีหูจินเทาของจีนและกษัตริย

อบัดุลลาหของซาอุดอีาระเบียเปนสักขพียาน 

เพื่อลดปญหาท่ีมีผูแสวงบุญจำนวนมาก

หลายลานคนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 

ที่นครเมกกะ กอใหเกิดปญหาจราจรติดขัด

อยางมาก โดยปกติโครงการลักษณะเชนนี้

จะตองใชเวลากอสรางมากถึง 3 ป แต

กรณีนี้ใชเวลากอสรางเพียง 16 เดือน เพ่ือ

ใหทันกับพิธีฮัจญในเดือนพฤศจิกายน 

2553  

รปูแบบทีส่อง คอื กรณีทีบ่ริษทักอสราง

ที่ตางชาติถือหุนทั้งสิ้น ซึ่งเรียกกันในชื่อวา 

Foreign - Invested Construction Enterprise, 

Wholly Foreign-Owned Enterprise 

(F ICE WFOE) มีขอกำหนดจำกัดให

สามารถรับงานไดเฉพาะใน 4 กรณี ดังนี้ 

- โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ป น เ งิ น ทุ น จ า ก 

ตางประเทศ 

- โคร งการ ท่ี เป น เ งิ นกู ร ะหว า ง

ประเทศ 

- โครงการรวมลงทุนทีต่างชาติถอืหุน

ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป สำหรับ

กรณีที่ต่ำกวารอยละ 50 จะตอง

เปนโครงการท่ีมีความสลับซับซอน

ดานเทคโนโลยี 

- โครงการที่ เปนกรณี เ งินลงทุน

ภายในประเทศ จะตองเปนโครงการ

ยุงยากทางเทคนิคท่ีบริษัทกอสราง

จีนไมสามารถรบังานได หรือรบังาน

ไดกรณีรวมดำเนินการกับบริษัท

กอสรางตางชาติ 
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อยางไรก็ตาม โครงการกอสรางรถไฟ

ที่นครเมกกะประสบกับการขาดทุนเปนเงิน

มากถึง 4,153 ลานหยวน หรือประมาณ 

20,000 ลานบาท เนื่องจากปญหาหลาย

ประการ เปนตนวา ความลาชาในการ

เวนคืนท่ีดิน การเปล่ียนรายละเอียดการ

กอสราง รวมถึงตองใชจายจำนวนมากใน

การระดมคนมากอสราง เพื่อใหแลวเสร็จ

ทันเวลาตามสัญญา 

China Railway Group 
à»š¹ÍÑ¹ Ñ́º 2 ¢Í§âÅ¡ 

บริษัทกอสรางที่มีรายไดเปนอันดับ 2 

ของโลก ยังคงเปนบริษทัของจีน คอื บริษทั 

China Railway Group ซึง่มสีำนกังานใหญ

ที่กรุงปกกิ่ง กอตั้งบริษัทขึ้นเมื่อป 2550 

โดยเปนการควบรวมกับบริษัทตางๆ ตั้งแต

บรษิทักอสราง บรษิทัออกแบบทางวิศวกรรม 

บรษิทัผลิตเคร่ืองจักรกอสราง บริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพย ฯลฯ ในป 2552 มีรายได 

52,870 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

ปจจุบันบริษัทในเครือของ China 

Railway Group ไดกอสรางทางรถไฟไป

แลวมากกวา 50,000 กิโลเมตร สะพาน

รถไฟความยาวรวมกันมากกวา 2,700 

กิโลเมตร อุโมงครถไฟความยาวรวมกัน

มากกวา 2,800 กิโลเมตร โดยมีผลงาน

สำคัญในระยะท่ีผานมา เชน ทางรถไฟ

สายเฉิงตู-คุนหมิง ทางรถไฟสายซิงไฮ-

ทิเบต ซึ่งเปนทางรถไฟสูงที่สุดในโลก  

สำหรับธุรกิจนอกประเทศ จีนได 

ทำสัญญามูลคา 7,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

กับหนวยงานรถไฟแหงชาติของประเทศ

เวเนซุเอลา ในโครงการกอสรางทางรถไฟ

รางคูสำหรับรถไฟขับเคลื่อนดวยพลังงาน

ไฟฟา ระยะทาง 471 กิโลเมตรกำหนด

กอสรางแลวเสร็จป 2555  

CCCC ¡‹ÍÊÃŒÒ§ 
ÍÑ¹ Ñ́º 5 ¢Í§âÅ¡ 

สำหรับอันดับ 5 ของโลก คือ บริษัท 

China Communications Construction 

Corp (CCCC) เปนบริษัทกอสรางของจีน 

ที่มีรายไดสูงสุดเปนอันดับ 5 ของโลก โดย

ในป 2552 มีรายไดมากถึง 33,463 ลาน

เหรยีญสหรัฐฯ บรษิทันี ้ เกดิจากการควบรวม

กจิการวสิาหกิจรฐัรายใหญ 2 ราย คอื บริษทั 

China Harbor Engineering และบริษัท 

China Road & Bridge (CRBC) นอกจากน้ี 

ยงัมีบรษิทัในเครอื คอื บรษิทั ZPMC ซ่ึงเปน

ผูผลิตเครนสำหรับขนถายตูคอนเทนเนอร

รายใหญท่ีสุดในโลก โดยมีสวนแบงตลาด

โลกมากถึงรอยละ 78 

โครงการขนาดใหญของบริษัท CCCC 

ทีไ่ดดำเนนิการกอสรางไปแลว ไดแก โครงการ

บูรณะถนนมูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ที่ประเทศจาเมกา โครงการกอสรางทา

อากาศยานใกลกับกรงุเนปดอว (Naypyidaw) 

ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงใหมของพมา มูลคา 

100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มกอสรางในป 

2552 ลาสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554  

ไดลงนามในสัญญารับ เหมากอสร า ง 

ทาอากาศยานของกรุงคารทูม ประเทศ

ซูดาน มูลคา 1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

CSCEC ãËÞ‹ÍÑ¹ Ñ́º 6 ¢Í§âÅ¡ 
สวนอันดับ 6 ของโลก คือ บริษัท 

China State Construction Engineering 

Corp (CSCEC) มีรายได 33,196 ลาน

เหรียญสหรั ฐฯ มีผลงานสำคัญ เชน  

ทาอากาศยานนานาชาติไบหยุน ซึ่งเปน 

ทาอากาศยานแหงใหมของนครกวางโจว 

อาคารผูโดยสารแหงใหมของทาอากาศยาน

ปกกิ่ง อาคารสำนักงานใหญของสถานี

โทรทัศน CCTV ของจีน แมมีความสูง 

ไมมากนัก คือ 234 เมตร จำนวน 44 ชั้น 

แตเปนสถาปตยกรรมท่ีดูแปลกใหมมาก 

อีกผลงานหน่ึงที่ไดรับการยกยองเปน

อยางมาก คือ การกอสรางอาคารศูนยกีฬา

ทางน้ำแหงชาติของกรุงปกกิ่ง (Beijing 

National Aquatics Centre) สำหรับ 

ใชแขงขันกีฬาทางน้ำในกีฬาโอลิมปกท่ี 

กรุงปกกิ่งเมื่อป 2551 หรือที่เรียกขานใน

ชื่อวา Water Cube อาคารมีลักษณะ

เหมือนฟองน้ำลูกเล็กลูกใหญเกาะกันเปน

กอนสี่ เหลี่ยม โดยมีวัสดุที่ใชเปนพื้นผิว

ภายนอกของอาคาร คือ ETFE membrane 

ซึ่งชวยรับแสงจากภายนอกเขาไปภายใน
อาคารผูโดยสารแหงใหมของทาอากาศยานปกก่ิง ผลงานกอสรางของบริษัท China State 
Construction Engineering Corp (CSCEC) 
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ตัวอาคาร แมอาคารออกแบบโดยบริษัท 

Arup ของสหราชอาณาจักรและ Peddle 

Thorp Walker Architects ของออสเตรเลีย 

แตบริษัทในเครือของบริษัท CSCEC คือ 

บริษัท CSCEC International Design ได

รวมออกแบบอาคารศูนยกีฬาทางน้ำแหงนี้

ดวย 

สำหรบัโครงการกอสรางนอกประเทศจนี 

เปนตนวา โครงการกอสรางอาคารผูโดยสาร

แหงใหมของทาอากาศยาน Sir Seewoosagur 

Ramgoolam International Airport ของ

สาธารณรฐัมอรเิชียส (Republic of Mauritius) 

มูลคาโครงการ 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ

รองรับผูโดยสาร 4.5 ลานคนตอป เริ่ม

กอสรางต้ังแตตนป 2553  

โครงการกอสรางอสังหาริมทรพัยในกรุง

อิสลามาบัดของปากีสถานมูลคา 200 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ โดยไดทำสัญญาเมือ่ป 2550 

ประกอบดวยที่อยูอาศัย อาคารสำนักงาน 

ศูนยการคา และอาคารโรงแรมไฮแอท

ความสูง 217 เมตร ซึ่งจะกลายเปนอาคาร

สงูทีส่ดุในปากสีถาน ลาสดุไดรวมกบับริษัท 

Frontier Works Organization (FWO) 

ของปากีสถาน ชนะประมูลกอสรางอาคาร 

ผูโดยสารของทาอากาศยานนานาชาต ิBenazir 

Bhutto International Airport โดยลงนาม

ในสัญญากอสรางกับหนวยงานการบิน

พล เรื อนของปากี สถาน เมื่ อต น เดื อน

มิถุนายน 2554 

»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò 
μÅÒ´à»‡ÒËÁÒÂãËÁ‹¢Í§ Ṏ¹  

เปนทีน่าสงัเกตวาตลาดหลกัของบรษัิท

รับเหมากอสรางของจีน คือ ตลาดประเทศ

กำลังพัฒนา ซ่ึงประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ

อยางมาก บางครั้งสามารถตัดราคาต่ำกวา

ของคูแขงท่ีเปนบริษัทรับเหมากอสรางของ

ชาติตะวันตกมากถึงรอยละ 40 เนื่องจาก

มีขอไดเปรียบหลายประการ คือ  

ประการแรก รฐับาลจนีใหเงนิชวยเหลอื

หรือเงินกูดอกเบ้ียตำ่แกประเทศกำลังพัฒนา 

หรอืมิฉะนัน้ กจ็ะทำการกอสรางแลกเปล่ียน

กบัสนิคาในลกัษณะ Counter Trade ทำให

สามารถกำหนดเงือ่นไขไดวาจะตองใชบรษิทั

รับเหมากอสรางของจีน 

ประการที่สอง ประเทศกำลังพัฒนามี

กฎระเบยีบไมเขมงวดนกั เกีย่วกบัการนำเขา

แรงงานตางชาติ ทำใหสามารถนำแรงงาน

ราคาถูกจากจีนมากอสรางในประเทศนั้นๆ 

เปนตนวา โครงการของบริษัท CRCC ใน

การกอสรางเพื่อการฟนฟูบูรณะทางรถไฟ

ในประเทศแองโกลาระหวางกรุง Luanda 

และเมือง Malange ระยะทาง 424 กโิลเมตร 

มูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มกอสราง

ป 2548 และกอสรางแลวเสร็จป 2553 

กอสรางโดยนำเขาแรงงานจากจีนทั้งหมด 

โดยมีการต้ังแคมปตามแนวทางรถไฟ 

ประการท่ีสาม ประเทศกำลังพัฒนา

ไมมีขอจำกัดมากนักในดานผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ทำใหไมเปนปญหาสำหรับ

บริษัทจีนที่ไมคุนเคย กับการกอสรางที่มี

กฎระเบียบเขมงวดในดานสิ่งแวดลอม 

à¼ªÔÞ»̃ÞËÒã¹»ÃÐà·È 
¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò 

อยางไรก็ตาม แมการทำธรุกิจในประเทศ

กำลังพัฒนาจะประสบผลสำเร็จ แตบริษัท

กอสรางของจีนกต็องเผชญิกบัปญหาอยูบาง 

กลาวคือ 

ประการแรก การนำเขาแรงงานจีน

จำนวนมากเพ่ือกอสรางในประเทศเปาหมาย 

บางครั้ งตองเผชิญกับการตอตานของ

ประชาชนในทองถ่ิน เปนตนวา ปจจุบัน

บริษัท CSCEC กำลังอยูระหวางกอสราง

อาคารผูโดยสารแหงใหมของทาอากาศยาน 

Sir Seewoosagur Ramgoolam International 

Airport ของสาธารณรฐัมอรเิชียส (Republic 

of Mauritius) โดยบรษัิท CSCEC ไดรองขอ

ตอรัฐบาลมอริเชียส ขอนำเขาแรงงานจีน 

2,000 คน มาทำงาน โดยอางวาขาดแคลน

แรงงานทองถ่ินท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอ แต

ถกูตอตานจากประชาชนในทองถ่ิน เนือ่งจาก

หวัน่เกรงวาจะมีชาวจนีอพยพเขามาอาศยัอยู

ในประเทศแหงนี้มากเกินไป เนื่องจากในอาคารสำนักงานใหญของสถานีโทรทัศน CCTV ที่กรุงปกกิ่ง ผลงานกอสรางของบริษัท China State 
Construction Engineering Corp (CSCEC) 
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ระยะที่ผานมามีจำนวนคนจีน เขามาพำนัก

ในประเทศแหงน้ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  

ประการที่สอง การไปดำเนินธุรกิจใน

ประเทศกำลังพัฒนา ทำใหมีความเสี่ยง

ทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง เปนตนวา 

บรษิทั CRCC ไดรบัผลกระทบจากเหตุการณ

ความไมสงบในประเทศลิเบียเม่ือตนป 

2554 กระทบตอโครงการรับเหมากอสราง

โครงการรถไฟ 3 โครงการ มลูคารวม 4,240 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 130,000 

ลานบาท โดยไดประกาศหยุดกอสราง

จนกวาสถานการณจะคลี่คลายลง ภายหลัง

กอสรางไปแลวเปนมลูคางาน 690 ลานเหรยีญ

สหรัฐฯ หรือประมาณ 21,000 ลานบาท 

สำหรบับรษัิท CSCEC ไดรบัผลกระทบ

อยางมาก จากเหตุการณสงครามกลางเมือง

ในประเทศลิเบียเชนเดียวกัน เนื่องจากรับ

งานกอสรางที่อยูอาศัยใหแกรัฐบาลลิเบีย 

มูลคาประมาณ 17,600 ลานหยวน หรือ

ประมาณ 85,000 ลานบาท ปจจบุนักอสราง

ไปแลวประมาณครึ่งหนึ่ง โดยไดประกาศ

เม่ือตนป 2554 หยุดการกอสรางจนกวา

สถานการณจะคลี่คลายลง ทั้งนี้ จาก

เหตุการณความไมสงบในประเทศลิเบีย 

รัฐบาลจีนตองอพยพชาวจีนมากถึง 35,860 

คน ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานกอสราง ออก

จากประเทศลิเบียเพื่อความปลอดภัย  

ในชวงที่ผานมาบริษัทกอสรางของจีน

ไดพยายามบุกตลาดประเทศพัฒนาแลว 

เชน สหรัฐฯ ยุโรป แตไมประสบผลสำเร็จ

มากนกั เชน บรษิทั China Communication 

Construction Company (CCCC) เคย

เตรียมตัวจะยื่นประมูลกอสรางสะพาน Bay 

ที่นครซานฟรานซิสโก แตในท่ีสุดไมยื่น

ประมลู เน่ืองจากเหตผุลหลายประการ ดังนี ้

ประการแรก มีขอจำกัดในดานสิ่ง-

แวดลอม ซึ่งกำหนดวาการกอสรางสะพาน

จะตองไมสงผลกระทบตอนกในชวงตอนเชา 

จะตองปองกันไมใหสนิมเหล็กหลนลงไป

ในน้ำ ฯลฯ ซึ่งบริษัทจีนไมชำนาญในเร่ือง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม 

ประการที่สอง ปญหาดานสหภาพ 

แรงงาน โดยบริษัทรับเหมากอสรางของจีน

คุนเคยกับการทำงาน 3 กะตอวัน ตลอด 

7 วันตอสัปดาห จึง เกรงวาจะขัดกับ

กฎหมายแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งมีขอจำกัดใน

เร่ืองชั่วโมงการทำงาน 

ประการทีส่าม หวัน่เกรงเร่ืองการฟองรอง

ในสหรัฐฯ โดยหากมีขอผิดพลาดในการ

ดำเนินการแมเพียงเล็กนอย อาจจะถูก

ฟองรองเรยีกคาเสยีหายเปนเงนิจำนวนมาก 
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จากการประสบความสำเ ร็จของ

อุตสาหกรรมการกอสรางของจีน จะเห็น

ไดวาภาครัฐมีสวนชวยในการสนับสนุนเปน

อยางมาก ไมวาจะเปนการชวยเหลือใน

ดานเงินทุน โอกาส หรือแมการเจรจาใน

ระดับสูงกับประเทศคูคา แตการเติบโตใน

ระดับสูงกลับเปนปญหาในการดำเนินการ

ทางเทคนิคของผูประกอบการจีนเอง ซึ่ง

เปนเร่ืองท่ีควรศึกษาของกรณีในการขยาย

กิจการของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย 

เมือ่มองจากภาวะอุตสาหกรรมกอสราง

ของประเทศ พบวาไทยยังมีปญหาและ

อปุสรรคอกีมาก ไมวาจะเปนขอจำกดัทางดาน

การตลาด ขาดแคลนเงินทุน หลักทรัพย

ค้ำประกัน ปญหาทางดานแรงงานท่ีมีการ

ยายงานเปนจำนวนมาก ทำใหคุณภาพ

งานไมสม่ำเสมอ ปญหาขอจำกัดทางดาน

เทคโนโลยี เพราะมีการลงทุนต่ำและขาด

ความรูพื้นฐาน ปญหาขอจำกัดดานบริการ 

การสงเสริมการพัฒนาขององคกรภาครัฐ

และเอกชน และนอกจากนี้การรับรูขาวสาร

ขอมูล เชน นโยบายและมาตรการของรัฐ 

ขาวสารดานการตลาด เปนตน 

หากภาครัฐไทยจะชวยใหอุตสาหกรรม

กอสรางของประเทศ เตบิโตไปไดอยางราบรืน่ 

ภาครฐัควรเรงชวยเหลือผูประกอบการรับเหมา

กอสราง โดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรมและ

เรงดวน เพื่อแกปญหาใหอุตสาหกรรมนี้

เติบโตในระดับโลกไดอีกอุตสาหกรรมหน่ึง 

ทาเรือขนถายน้ำมันของนครตาเหลียนซึ่งกอสรางโดยบริษัท China Communications Construction 
Corp (CCCC) 
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การประดิษฐ (Invention) หมายถึง 

ความคิดสร างสรรค เกี่ ยวกับ ลักษณะ 

องคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของ

ผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต 

การรกัษา หรอืปรบัปรงุคณุภาพของผลติภัณฑ

ใหดีขึ้น หรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่

แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเคร่ืองยนต 

ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก

ผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product 

Design) หมายถึง ความคิดสรางสรรค

เกี่ ยวกับ รูปร างลักษณะภายนอกของ

ผลิตภัณฑ ที่แตกตางไปจากเดิม เชน การ

ออกแบบแกวน้ำใหมีรูปรางเหมือนรองเทา 

การประดิษฐชอนกับสอมรวมอยูดวยกัน 

เปนตน 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ 

หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดษิฐ จะมลีกัษณะคลายกบัการประดษิฐ 

แตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการ

พัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการ

ประดิษฐคดิคนเพียงเลก็นอย และมีประโยชน

ใชสอยมากข้ึน 

ความแตกตางระหวางสิทธิบัตรการ

ประดิษฐและอนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

และสิทธิบัตรการประดิษฐตางก็มีขอบเขต

ใหความคุมครองการประดิษฐเชนเดียวกัน 

แตอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐที่มีเทคนิค

ที่ไมสูงมากนัก อาจจะเปนการปรับปรุง

เพียงเล็กนอย สวนสิทธิบัตรการประดิษฐ

จะตองมีการแกไขปญหาทางเทคนิคของ

สิ่งที่มีมากอน หรือที่เรียกวา มีขั้นตอน 

การประดิษฐที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับ 

อนสุทิธบิตัรจะใชระยะเวลาสัน้กวาสทิธบัิตร

การประดิษฐมาก เนื่ องจากใช ระบบ 

จดทะเบียนแทนการใชระบบที่ตองมีการ

ตรวจสอบกอนการรับจดทะเบียน ผูประดิษฐ

คิดคนสามารถที่จะเลือกวา จะย่ืนขอความ

คุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใด

อยางหนึ่ง แตจะขอความคุมครองทั้งสอง

อยางพรอมกันไมได 
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• ตองเปนการประดิษฐขึ้นใหมที่

แตกตางไปจากเดิม ยังไมเคยมี

การใชหรือแพรหลายกอนวันย่ืนขอ 

หรือยังไมเคยมีการเปดเผยสาระ

สำคัญของการประดิษฐนั้นกอน 

วันท่ียื่นขอท้ังในหรือตางประเทศ  

• สามารถประยุกตใชในทางอุตสาห-

กรรมได 
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อนุสิทธิบัตรที่มีอายุ 6 ป1 นับตั้งแต

ขอรบัอนสุทิธบิตัรและตองชำระคาธรรมเนยีม

1 มาตรา 65 สัตต อนุสิทธิบัตรใหมีอายุ 6 ปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ทศ ประกอบ

ดวยมาตรา 16 มาตรา 74 หรือมาตรา 77 ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดำเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น 

ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรได 2 คราวมีกำหนดคราวละ 2 ป โดยใหยื่นคำขอตออายุตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 90 วันกอนวันส้ินอายุ 

เม่ือไดยื่นคำขอตออายุภายในกำหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคำส่ังเปนอยางอื่น 

การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
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ตัวอยางที่ 1 อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ

ของโจทกมีความสมบรูณตามเงือ่นไขหรอืไม  

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4518/2550 

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศวินิจฉัยวา โจทก

เปนผูคิดคนเทปโฟมกาวสองหนาตั้งแต 

ป 2537 และนำออกจำหนายในปถัดไปคือ 

ป 2538 ตอมาในป 2539 มีการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท โฟมกาวไทย จำกัด โดยมี 

ตัวโจทกเปนกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ที่จัดตั้ง

ขึ้นนี้ก็ไดนำผลิตภัณฑที่โจทกคิดคนออก

จำหนาย  

กระทั่งป 2547 โจทกทราบวาจำเลยท่ี 

1 โดยจำเลยที่ 2 และท่ี 3 ผลิตเทปโฟม

กาวสองหนาชนิดเดียวกันกับของโจทก

ออกจำหนาย โจทกจึงแจงใหจำเลยที่ 1 

ยุติการทำละเมิดสินคาของโจทก แต

จำเลยทั้ งสามคงเพิกเฉย โจทกจึ งไป

ดำเนินการและไดรับอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 

30 สิงหาคม 2548 จากนั้นจึงไดมาดำเนิน

คดีแกจำเลยเปนคดีนี้  

คดีมีปญหาตามอุทธรณของโจทกวา 

อนุสิทธิบัตรการประดิษฐของโจทกมีความ

สมบูรณหรือไม เห็นวา การประดิษฐที่จะ

ขอรับอนุสิทธิบัตรไดนั้น พระราชบัญญัติ

สทิธบิตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ทวิ2 บญัญตัิ

ไว 2 อนุมาตรา รวมความวา ตองเปนการ

รายปตั้งแตเริ่มตนปที่ 5 และปท่ี 6 และ

สามารถตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป 

(รวม 10 ป) 

ขอสังเกต สิ่ งประดิษฐที่จะนำมา

ขอรับอนุสิทธิบัตร จะตองไมเคยเปดเผย

สาระสำคัญมากอนไมวาในประเทศหรือ

ตางประเทศ เวนแต เปนการแสดงผลงาน

ในหนวยราชการจัดข้ึนหรือในงานแสดง

สินคาระหวางประเทศ แตตองมาย่ืนขอรับ

อนุสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน นับแตวัน

เปดแสดงงาน มิฉะนั้น ทานอาจไมมีสิทธิ์

ขอรับอนุสิทธิบัตร  

ประดิษฐขึ้นใหม และเปนการประดิษฐที่

สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรมได 

ซึ่ งปญหาความใหมนั้น เมื่ อพิจารณา

มาตรา 65 ทศ ทีใ่หนำบทบัญญตัมิาตรา 63 

และอีกหลายมาตราในหมวด 2 วาดวย

สิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับกับหมวด

วาดวยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม โดยใน

มาตรา 6 วรรคแรก บญัญัตวิา การประดษิฐ

ขึ้นใหมไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่

ปรากฏอยูแลว และในวรรคสองบัญญัติวา 

งานท่ีปรากฏอยูแลวให หมายความถึงการ

ประดิษฐดังตอไปนี้  

(1) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลาย

อยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับ 

สิทธิบัตร  

(2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผย

สาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร

หรือส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาใน

2 มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 

(2) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
3 มาตรา 6 การประดิษฐขึ้นใหม ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว 

งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปน้ีดวย 

(1) การประดิษฐท่ีมีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 

(2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ

สิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยน้ันจะกระทำโดยเอกสาร ส่ิงพิมพ การนำออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใดๆ 

(3) การประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 

(4) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกิน 18 เดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิ

บัตรหรืออนุสิทธิบัตรให 

(5) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราช

อาณาจักร 

การเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดย 

ผูประดิษฐ รวมท้ังการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ และการเปดเผยสาระ

สำคัญหรือรายละเอียดดังกลาวไดกระทำภายใน 12 เดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2) 
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หรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสทิธิบตัร 

และไมวาการเปดเผยน้ันจะกระทำโดย

เอกสาร ส่ิงพมิพ การนำออกแสดง หรือการ

เปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใดๆ  

นอกจากน้ี ในมาตรา 6 วรรคทาย 

บัญญัติความตอนหน่ึงวา การเปดเผย

สาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ

ภายใน 12 เดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิ

บัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระสำคัญ

หรือรายละเอียดตาม (2)  

ขอเท็จจริงปรากฏวา โจทกจำหนาย

เทปโฟมกาวสองหนามาตั้งแตป 2538 กอน

วันท่ีโจทกยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เมื่อวัน

ที่ 15 กรกฎาคม 2547 แลว การประดิษฐ

ดังกลาวของโจทกจึงมีหรือใชอยูแลวในราช

อาณาจักรกอนวันขอรับอนุสิทธิบัตร และ

การท่ีโจทกจำหนายอยางตอเน่ืองมาโดย

ตลอด รวมทั้งจำหนายใหแกบริษัท ไฟล

ไทย เทรดด้ิง จำกัด บริษัท สแตนดารด 

จำกดั และบรษิทั อาร.เอ.เอ็ม. จำกัด ลกูคา

ของโจทก ยอมเปนการจำหนายแพรหลาย

ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 6 วรรคสอง  

อนุมาตรา (1) ดังกลาว และถือวาเปนการ

เปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของ

การประดษิฐตอสาธารณชนดวยประการใดๆ 

ตามอนุมาตรา (2) ดวย เพราะบุคคลทั่วไป

สามารถมองเห็นไดวาการประดิษฐของ

การคาระหวางประเทศวินิจฉัยวา ปญหา

ตามอทุธรณของจำเลยที ่1 มวีา การประดษิฐ

ตามอนสิุทธบิตัรเลขท่ี 0555 ของจำเลยที ่1 

เปนการประดิษฐขึ้นใหมหรือไม เห็นวา 

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐที่ ขอรับ 

อนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ

ดังตอไปนี้  

(1) เปนการประดิษฐขึ้นใหม และ  

(2) เปนการประดิษฐทีส่ามารถประยกุต

ในทางอุตสาหกรรมการประดิษฐขึ้นใหมนั้น

มาตรา 6 ประกอบมาตรา 65 ทศ แหง

พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันใหหมายความ

ไววา หมายถึง การประดิษฐที่ไมเปนงานที่

ปรากฏอยูแลว งานท่ีปรากฏอยูแลวมาตรา 

6 วรรคสอง ไดใหความหมายรวมถึง 

งานตางๆ ไวหลายประการ ประการหน่ึง 

โจทกใชกรรมวิธีการผลิตท่ีไมยุงยาก การ

ประดิษฐของโจทกจึงเปนงานท่ีปรากฏอยู

แลว ถึงแมโจทกจะเปนผูทำใหเทปโฟม

กาวสองหนานั้นมีหรือใชแพรหลาย และ

เปนผูเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด

ของการประดิษฐนั้นเองดังท่ีโจทกอุทธรณ 

แตก็เปนการกระทำเกินกวากำหนดเวลา 

12 เดือนกอนโจทกขอรับอนุสิทธิบัตร กรณี

จึงไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 6 วรรคทาย

ที่จะไมถือวาเปนการทำใหแพรหลายและ

เปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการ

ประดิษฐกอนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 

เทปโฟมกาวสองหนา ซ่ึ ง เปนการ

ประดิษฐของโจทกจึงไมเปนการประดิษฐ

ขึ้นใหม ตามพระราชบัญญัติสิทธิ บัตร 

พ .ศ . 2522 มาตรา 65 ทวิ , 65 ทศ 

ประกอบมาตรา 6 แมโจทกไดรับอนุสิทธิ

บัตรการประดิษฐ ก็เปนอนุสิทธิบัตรท่ีได

ออกใหโดยไมชอบดวยมาตรา 65 ทวิ, 65 

ทศ ถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ ไมได

รับความคุมครองสิทธิตามอนุสิทธิบัตร 

โจทกไมอาจกลาวอางไดวาจำเลยทั้งสาม

ฝาฝนสิทธิบัตรนั้น ซึ่งศาลมีอำนาจยก

ความไมสมบูรณนี้ขึ้นวินิจฉัยไดตามมาตรา 

65 ทวิ คดีของโจทกจึงไมมีมูล อุทธรณ

ของโจทกฟงไมข้ึนจึงพิพากษายืน 

ตัวอยางที่ 2 การประดิษฐตามอนุ

สิทธิบัตรเลขท่ี 0555 ของจำเลยท่ี 1 

เปนการประดิษฐขึ้นใหมหรือไม  

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7995/2549 

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและ
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หมายความรวมถึงการประดิษฐที่มีหรือใช

แพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวัน

ขอรับสิทธิบัตร 

คดีนี้พบวาการประดิษฐตามอนุสิทธิ

บัตรดังกลาวไมมีความใหม เนื่องจาก

สาระสำคัญของการประดิษฐเหมือนกับงาน

ที่ปรากฏอยูแลว ขอเท็จจริงจึงฟงไดวาการ

ประดิษฐตามอนุ สิทธิบัตรเลขที่ 0555  

ของจำเลยที่ 1 เปนการประดิษฐที่มีและใช

แพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวัน

ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐดังกลาวจึงเปน

งานท่ีปรากฏอยูแลวตามมาตรา 6 วรรคสอง 

การประดิษฐดังกลาวจึงเปนการประดิษฐที่

ไมอาจขอรับอนุสิทธิบัตรไดตามมาตรา  

65 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 

2522 อนุสิทธิบัตรดังกลาวจึงเปนอนุสิทธิ

บัตรที่ออกโดยไมชอบดวย มาตรา 65 ทวิ 

ถือเปนอนุสิทธิบัตรท่ีไมสมบูรณตามมาตรา 

65 นว วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติฉบับ

เดียวกัน ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศกลางพิพากษาให

เพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 0555 ของ

จำเลยที่ 1 ชอบแลว  

และสินคาทำดวยพลาสติก โดยใชชื่อทาง

การคาวา สงวน ซึ่งเปนที่รูจักแพรหลาย

มาตัง้แตป 2517 จนถงึปจจุบนั โจทกทัง้สอง

ไดออกแบบและผลิตโตะอเนกประสงค 

โดยใชวิธีฉีดขึ้นรูปพลาสติกอันเปนท่ีรูจัก

แพรหลายแลว จำหนายสูทองตลาดใน

ประเทศและตางประเทศมาตั้งแตกอนป 

2544 โตะอเนกประสงคมีหลายรูปแบบ 

แตมีลักษณะเหมือนกันคือ ขาโตะหรือ 

ชิ้นสวนประกอบอ่ืนผลิตข้ึนจากการสราง

แบบหลอ (Mold) เพียงชิ้นเดียว แลวใช

เครื่องฉีดพลาสติกทั่วไปฉีดขึ้นรูปตามแบบ

หลอดังกลาวเพียงครั้งเดียวออกมาเปน 

ขาโตะหรือชิ้นสวนประกอบ เพื่อประหยัด

ตนทุนและทำใหจำหนายไดในราคาท่ีถูกลง 

จำเลยเปนผูทรงอนุสิทธิบัตร เลขที่ 007 

สำหรบัการประดษิฐโตะทีป่ระกอบจากชิน้สวน

ที่ขึ้นรูปคร้ังเดียว โดยย่ืนคำขอวันท่ี 27 

มิถุนายน 2544 และออกอนุสิทธิบัตรเมื่อ

วันที่ 12 กันยายน 2544  

ตอมาประมาณตนป 2546 จำเลยไดขู

วาจะดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ตอลูกคารายยอยของ

โจทกทั้งสอง หากพบวามีสินคาของโจทก

ทั้งสองอันมีลักษณะที่ละเมิดอนุสิทธิบัตร

ของจำเลยดังกลาวอยูในความครอบครอง

หรือจำหนายตอประชาชน การกระทำของ

จำเลยทำใหโจทกทั้งสองไดความเสียหาย 

เพราะลูกคารายยอยของโจทกทั้ งสอง 

ตางตกใจกลัว ปฏิเสธไมรับสินคาที่ทำดวย

พลาสติกข้ึนรูปของโจทก ท้ังสองไมวา 

ประเภทใดๆ โตะทีป่ระกอบจากชิน้สวนข้ึนรปู

ครั้งเดียว ตามที่จำเลยอางในอนุสิทธิบัตร

ดังกลาวความจริงแลวไมเปนการประดิษฐ

ขึน้ใหม ตามความหมายของมาตรา 65 ทวิ 

แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

เพราะผูผลิตท้ังในและตางประเทศ รวมทั้ง

โจทกท้ังสองไดใชกรรมวิธีดังกลาวผลิต

เปนสินคาขึ้นมาจำหนายแพรหลายตอ

สาธารณชนทั่วไปอยูกอนวันที่จำเลยขอรับ

อนุสิทธิบัตรแลว  

ดังนั้น การประดิษฐตามท่ีจำเลยอาง 

จึงเปนอนุสิทธิบัตรที่ออกโดยไมชอบดวย

กฎหมาย แมกรมทรัพยสินทางปญญาจะ

ออกอนุสิทธิบัตรหมายเลขที่ 007 ใหแก

จำเลยก็ตาม ถือวาเปนอนุสิทธิบัตรที่ไม

ตัวอยางอนุสิทธิบัตรที่ไดรับการรับรอง 

ตัวอยางท่ี 3 โจทกทั้งสองเปนผูมีสวน

ไดเสียที่จะฟองเพิกถอนอนุสิทธิบัตรของ

จำเลยไดหรือไม และสิทธิบัตรของจำเลย

ไมสมบูรณตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

พ.ศ. 2522 มาตรา 65 นว และมเีหตเุพิกถอน

อนุสิทธิบัตรของจำเลยหรือไม 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7716/2549 

โจทกฟองวา โจทกทั้งสองประกอบธุรกิจ

ผลิตฉีดขึ้นรูปพลาสติกจำหนายเฟอรนิเจอร
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2546 โจทกที ่1 ไดนำขาโตะจำนวน 800 ชดุ 

มาสงมอบใหจำเลย จำเลยรับสินคาไวโดย

ยังไมไดตรวจสอบ  

และในวันเดียวกันน้ันโจทกท่ี 1 ไดนำ

ใบเสนอราคากับคำสั่งซื้อสินคามาใหจำเลย

ลงลายมือช่ือ ตอมาจำเลยไดตรวจสอบพบ

วาชุดขาโตะท่ีโจทกที่ 1 นำมาสงมอบน้ัน

มีชื่อ สงวน ปมติดไวที่ทอพลาสติกเช่ือม

ระหวางขาโตะ จำเลยจึงแจงใหโจทกที่ 1 

มารับชุดขาโตะท้ังหมดคืนไปแกไขไมให

มีชื่อดังกลาว  

และตอมาไดแจ งยกเ ลิกการผลิต  

พรอมกบัใหคืนแมพิมพ แตโจทกที ่1 เพกิเฉย 

ตอมาจำเลยทราบวาโจทกที ่1 นำโตะท่ีผลติ

ขึน้ตามอนุสิทธบัิตรของจำเลยออกจำหนาย

แกลูกคา จำเลยพบเห็นจึงแจงใหลูกคา

ของโจทกท่ี 1 ทราบวาจำเลยเปนเจาของ

อนุสิทธิบัตรลูกคาของโจทกท่ี 1 จึงสง

สินคาโตะที่ผลิตขึ้นตามอนุสิทธิบัตรของ

จำเลยคืนใหโจทกท่ี 1 จำเลยมิไดขูลูกคา

ของโจทกท่ี 1 แตประการใด  

นอกจากน้ีโตะอเนกประสงคของโจทก

มีกรรมวิธีการประดิษฐที่แตกตางจากโตะท่ี

ผลิตขึ้นตามอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 007 ของ

จำเลย จึงไมเปนการโตแยงสิทธิและละเมิด

ตอโจทกท้ังสอง โจทกท้ังสองไมมีอำนาจ

ฟอง และจำเลยไมรูจักไมเคยติดตอคาขาย

กับโจทกท่ี 2 มากอน ขอใหยกฟอง ศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลางพิพากษายกฟอง 

ศาลฎีกาแผนกคดีทรพัยสนิทางปญญา

และการคาระหวางประเทศวิ นิจฉัยวา 

พิเคราะหแลว มีปญหาท่ีตองวินิจฉัยตาม

อุทธรณของโจทกทั้งสองในประการแรกวา 

โจทกทั้งสองเปนผูมีสวนไดเสียที่จะฟอง

เพิกถอนอนุสิทธิบัตรของจำเลยไดหรือไม 

ในประการนี้เม่ือพิจารณาอนุสิทธิบัตรของ

จำเลยท่ีใชชื่อและแสดงถึงส่ิงประดิษฐวา

เปนโตะท่ีประกอบจากชิ้นสวนท่ีขึ้นรูป 

คร้ังเดียว โดยมีคำอธิบายสวนภูมิหลังวา

วิธีการดังกลาวจะชวยลดความเสียหายจาก

ขั้นตอนของการตอชิ้นสวน หากผูประกอบ 

(ชาง) ไมชำนาญพอ และอื่นๆ โดยมีขอ

ถือสิทธิในวิ ธีการประดิษฐวาเปนโตะที่

ประกอบดวยช้ินสวนขาโตะซึ่งทำจากการ

ฉีดพลาสติกข้ึนรูปครั้งเดียว  

และมีบทสรุปวาโตะมลัีกษณะประกอบ

ดวยช้ินสวนขาโตะท่ีขึ้นรูปคร้ังเดียว ความ

สำคัญของอนุสิทธิบัตรของจำเลย จึงเปน

เรื่องของกรรมวิ ธีการประดิษฐซึ่งโจทก 

ทั้งสองก็ไดฟอง กรณีรับฟงไดวาโจทก 

ทั้งสองเปนผูมีสวนไดเสียที่จะฟองจำเลย 

เพื่อขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรของจำเลย

ไดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ .ศ . 

2522 มาตรา 65 นว. วรรคสองแลว โจทก

ทั้งสองจึงมีอำนาจฟอง  

มีปญหาที่ตองวินิจฉัยในประการตอ

ไปวา สิทธิบัตรของจำเลยไมสมบูรณตาม

พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ .ศ . 2522 

มาตรา 65 นว และมีเหตุเพิกถอนอนุสิทธิ

สมบูรณตามมาตรา 65 นว แหงพระราช

บัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 จึงขอใหศาล

พิพากษาเพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 007 

สำหรับการประดิษฐโตะท่ีประกอบจาก 

ชิ้นสวนท่ีขึ้นรูปคร้ังเดียวของจำเลย และ

ใหจำเลยแจงคำพิพากษาดังกลาวตอกรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

เพื่อเพิกถอนทางทะเบียนซึ่งอนุสิทธิบัตร 

ดังกลาวดวยคาใชจายของจำเลยเองท้ังสิ้น  

จำเลยใหการวา จำเลยเปนผูทรง 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 007 ซึ่งไดยื่นคำขอ 

จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2544 

ตอมาวันที่ 12 กันยายน 2544 อธิบดีกรม

ทรัพยสินทางปญญาไดออกอนุสิทธิบัตร 

ดังกลาวใหแกจำเลย  

เมื่อประมาณกลางป 2545 บริษัท 

เฟอรริช จำกัด ซึ่งมีจำเลยเปนกรรมการ 

ผูจัดการ ไดวาจางใหโรงงานฉีดพลาสติก

ทำการฉีดขาโตะตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 007 

ใหเพื่อสงออกจำหนาย แตโรงงานดังกลาว

ฉีดขาโตะไมเปนไปตามอนุสิทธิบัตร ใน

ระหวางนั้นจำเลยไดซ้ือยางรองขาเตียง

และยางรองขาโตะตางๆ จากโจทกทั้งสอง 

เม่ือประมาณปลายป 2545 จำเลยไดนำ

ตัวอยางขาโตะที่ฉีดขึ้นรูปตามอนุสิทธิบัตร

เลขที่ 007 ไปใหโจทกที่ 1 ดู และไดวา

จางใหโจทกที่ 1 ทำแมพิมพและฉีดขาโตะ

ตามอนุสิทธิบตัรของจำเลยโดยตกลงจายคา

แมพิมพ 100,000 บาท และคาฉีดขาโตะ

ชุดละ 70 บาท ตอมาวันที่ 22 มกราคม 
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บัตรของจำเลยหรือไม ซึ่งในประเด็นน้ี  

ตัวโจทกทั้งสองไดใหถอยคำสรุปรวมความ

วา วิธีการฉีดพลาสติกข้ึนรูปคร้ังเดียวมีมา

นานแลว รวมท้ังในตางประเทศดังตัวอยาง

ที่บริษัท วังประถม จำกัด นำเขาและผลิต

จำหนาย เพราะไมไดใชเทคนิคซับซอนแต

ประการใด ท้ังขณะจำเลยมาตดิตอการคากบั

โจทกทัง้สอง โจทกที ่1 ยงัไดนำเสนอสินคา

ที่โจทกทั้งสองผลิตข้ึนดวยวิธีฉีดพลาสติก

ขึ้นรูปคร้ังเดียว ในทำนองเดียวกับสินคาที่

จำเลยนำมาใหดูเปนตัวอยาง และโจทก 

ทั้งสองก็ยังผลิตโตะอเนกประสงค ที่เห็นใน

โฆษณาระบุวันท่ี 11 ธนัวาคม 2543 อนัเปน

วันเวลากอนวันที่จำเลยจะย่ืนคำขอรับอนุ

สิทธิบัตร (วันที่ 27 มิถุนายน 2544)  

นอกจากนี้รูปทรงโตะตามอนุสิทธิบัตร

ของจำเลยยังไมนับเปนส่ิงประดิษฐใหม 

เพราะโตะสี่ขาเปนเครื่องเรือนที่ใชกันอยู

ทั่วไป ทั้งการประกอบโตะท่ีนำชิ้นสวนมา

ประกอบกัน (Knock Down) ก็ เปน

วิทยาการท่ีมีมานานแลวดังตัวอยางตาม

หนังสือการออกแบบเคร่ืองเรือน (Furniture 

Design) หรือแมแตในเรื่องลักษณะของ

ผลิตภัณฑตามอนุสิทธิบัตรของจำเลยก็มี

รายละเอียดอยู ในหนังสือกระบวนการ

แปรรูปพลาสติก ซึ่งพิมพจำหนายครั้งแรก

เมื่อป 2542 และโจทกท้ังสองยังมีนาย ว. 

หัวหนากลุมอนุสิทธิบัตร 1 กรมทรัพยสิน

ทางปญญา มาเปนพยานเบิกความวา  

สิ่งประดิษฐที่มีโครงสรางสมมาตร แมจะ

ใชวัสดุคนละชนิด เชน ไมหรือเหล็ก ก็

ถือวาไมเปนสิ่งประดิษฐใหม รวมทั้งการ

เปลี่ยนลวดลายที่ไมไดทำใหเปล่ียนแปลง

โครงสรางดวย  

ฝายจำเลยมีตัวจำเลยมานำสืบตอสู

วา จำเลยประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและ

จำหนายเฟอรนิเจอร อาทิ โตะ เตียง 

เกาอี้ ตั้งแตป 2544 โดยเปนผูคิดประดิษฐ

โตะท่ีประกอบจากช้ินสวนท่ีขึ้นรูปคร้ังเดียว

ดวยพลาสติกและนำไปขอจดอนุสิทธิบัตร

เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 กอนที่จะนำ

ตัวอยางไปวาจางโจทกที่ 1 ทำแมพิมพ

และฉีดขาโตะตามอนุสิทธิบัตรตอมาเมื่อ

เดือนมกราคม 2546  

โจทกทั้งสองไดนำชุดขาโตะที่ผลิตขึ้น

ตามอนุสิทธิบัตรของจำเลยไปจำหนายให

แกลูกคารายอ่ืน จำเลยจึงแจงใหลูกคาราย

นั้นทราบวา เปนการกระทำโดยไมไดรับ

อนญุาตจากจำเลย สำหรบัโตะอเนกประสงค

ที่โจทกทั้งสองนำมาฟอง มีความแตกตาง

จากชุดขาโตะที่ผลิตข้ึนตามอนุสิทธิบัตร

ของจำเลยและจำเลยมีนาย ป. ผูประกอบ

อาชีพรับจางทำแมพิมพและฉีดพลาสติก 

กับนาย ส. เจาหนาท่ีสำนักสิทธิบัตร กรม

ทรัพยสินทางปญญามาเบิกความสนับสนุน 

โดยนาย ป.วาไมเคยเห็นสินคาท่ีผลิตตาม

รูปแบบของจำเลยมีจำหนายในทองตลาด

มากอน สวนโตะพลาสติกท่ีขึ้นรูปครั้งเดียว

ที่พบเห็นในทองตลาดก็มีกรรมวิธีการผลิต 

หรือการประดิษฐที่แตกตางกับของจำเลย 

สวนนาย ส .วาอนุสิทธิบัตรไมจำตองมี 

ขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น ขอเพียงเปน

สิ่งประดิษฐที่ใหมและสามารถประยุกตใน

งานอุตสาหกรรมไดเทานั้น ทั้งขั้นตอนการ

พิจารณาก็เพียงตรวจดูวามีส่ิงประดิษฐที่

จดทะเบียนแลวคลายกับที่ขอจดทะเบียน

หรือไมเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งตรวจดู

ของจำเลยแลวไมปรากฏวามีสิ่งประดิษฐที่

เหมือนหรือคลายกับของจำเลยมากอน  

สำหรับวัตถุเมื่อนำมาเปรียบเทียบ 

กับอนุสิทธิบัตรของจำเลยแลวมีสวนท่ี 

แตกตางกัน เห็นวาปรากฏตามคำขอรับ

อนุสิทธิบัตรของจำเลยวา ชื่อที่แสดงถึงการ

ประดิษฐคือโตะท่ีประกอบจากช้ินสวนท่ี 

ขึ้นรูปคร้ังเดียว และปรากฏตามขอถือสิทธิ

วาการประดิษฐที่ขอคุมครองคือโตะ ที่มี

ลักษณะประกอบดวยช้ินสวนขาโตะทำจาก

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปครั้งเดียว  

ดังนั้น สาระสำคัญทางการประดิษฐท่ี

จำเลยจดอนุสิทธิบัตร คือ การฉีดพลาสติก

ขาโตะข้ึนรปูครัง้เดยีว ซึง่นาย ส. พยานจำเลย

ทีเ่ปนขาราชการประจำสำนักสิทธบิตัร กรม

ทรัพยสินทางปญญา ก็ไดเบิกความรับวา 

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพียงครั้งเดียวเปน

วิธีการผลิตท่ีมีมานานแลว เมื่อพิจารณา

กอปรกับใบรวมแผนหนาเพลทที่ เปนใบ

โฆษณาสนิคาของโจทกท่ีทำจากชิน้พลาสตกิ

ขึน้รปูครัง้เดียวตามเอกสารระบวุนัเดอืนป ที ่

11 - 12 - 43 แสดงวาใบโฆษณาน้ีตีพิมพ

ในป 2543  

และโจทกท่ี 2 ยังแสดงหลักฐานเปน

คูมือการเรียนกระบวนการแปรรูปพลาสติก 

ซึ่งตีพิมพครั้งแรก เมื่อป 2538 และป 2542 

ตามลำดับ อันเปนเวลากอนวันท่ีจำเลยย่ืน

คำขอรับอนุสิทธิบัตร โดยหนังสือเอกสาร

ไดกลาวถึงการใชประโยชนจากพลาสติก

ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สวนหนังสือ

ซึ่งเปนหนังสือแบบเรียนก็ไดอธิบายถึงเรื่อง

การฉดีพลาสติกเขาเบา (Injection Molding) 

อยูในบทท่ี 5 โดยมลีกัษณะของการประดิษฐ

ไมตางอะไรจากการประดิษฐตามที่จำเลย

จดอนุสิทธิบัตร งานประดิษฐของจำเลยถึง

มิใชการประดิษฐขึ้นใหมตามความหมาย
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ในมาตรา 65 ทวิ ประกอบดวย มาตรา 6 

วรรค (1) (2) และมาตรา 65 ทศ แหง 

พระราชบญัญัตสิทิธบัิตร พ.ศ. 2522 รวมถึง

ขอถือสิทธิที่กลาวถึงการประกอบขาโตะ 

ทั้งสองดานเขาดวยกัน โดยใชทอหรือคาน

เหล็กสองเสนที่เจาะเปนชองทั้งปลายบน

และลางเพือ่ใชสกรยูดึดานบน สวนดานลาง

ใชสำหรับใสตะแกรง รวมทั้งลวดลาย

ประกอบขาโตะ ซึ่งทั้งหมดเปนเพียงราย

ละเอียดท่ีไมซับซอนดังมีคำอธิบายอยูใน

หนังสือการออกแบบเคร่ืองเรือน ซึ่งเปน

หนังสือคูมือการศึกษาที่แพรหลายมากอน

หนาวันขอรับอนุสิทธิบัตรของจำเลย  

จึงถือวาไมใชการประดิษฐใหมเชนกัน 

กรณีมีเหตุที่ควรเพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 

007 ของจำเลย อุทธรณของโจทกทั้งสอง

ฟงขึ้น พิพากษากลับวา ใหเพิกถอนอนุ

สิทธิบัตรเลขที่ 007 ของจำเลย  

ตัวอยางท่ี 4 การประดิษฐที่เกิดขึ้นนั้น 

เปนการประดิษฐทีม่หีรือใชแพรหลายอยูแลว

กอนวันที่จำเลยขอรับอนุสิทธิบัตรหรือไม 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2603/2549 

โจทกฟองขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 

008 ของจำเลย ศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลาง พิพากษา 

ใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 008 ชื่อที่

แสดงถึงการประดิษฐ “อุปกรณแมกุญแจ

ล็อกกานเบรกและกานคลัตชรถยนต” ของ

จำเลย  

ศาลฎีกาแผนกคดีทรพัยสนิทางปญญา

และการคาระหวางประเทศวินิจฉัยวา คดี

มปีญหาตองวา การประดิษฐเปนการประดิษฐ

ที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวกอนวันที่จำเลย

ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือไม เห็นวา ในปญหา

นี้เมื่อโจทกกลาวอางวาการประดิษฐตาม

อนุสิทธิบัตรของจำเลยไมเปนการประดิษฐ

ขึ้นใหม เมื่อเปรียบเทียบกับการประดิษฐที่

โจทกไดนำออกจำหนายอยูกอนแลวกอน

วันที่จำเลยขอรับอนุสิทธิบัตร โจทกจึงมี

ภาระการพิสูจนและตองนำสืบใหเห็นวา

โจทกไดนำการประดิษฐดงักลาวออกจำหนาย

โดยแพรหลาย กอนวันท่ีจำเลยขอรับอนุ

สิทธิบัตร แตโจทกก็ไมไดนำสืบพยาน 

หลักฐานใดใหปรากฏขอเท็จจริงดังกลาว  

ราชอาณาจักร เปนการประดิษฐที่มีหรือใช

แพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรไม  

สวนจำเลยนำสืบโตแยงวาโจทกไดนำ

การประดิษฐ ที่มีลักษณะการประดิษฐ

เหมือนกับการประดิษฐตามอนุสิทธิของ

จำเลย ออกจำหนายหลังจากจำเลยไดรับ

อนุสิทธิบัตรแลว ในเดือนกรกฎาคม 2544 

ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกับท่ีจำเลยได

ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร โจทกไดโฆษณา

จำหนายการประดิษฐของโจทกในนิตยสาร

เกีย่วกบัรถยนต แตกย็งัคงเปนการประดษิฐ

ที่โจทกไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐเทาน้ัน 

หาใชการประดิษฐที่มีลักษณะการประดิษฐ

เหมือนกับการประดิษฐที่จำเลยขอรับอนุ

สิทธิบัตรไม  

พยานหลักฐานที่ โจทกนำสืบมาจึง

ไมมีน้ำหนักใหรับฟงวา โจทกไดนำการ

ประดิษฐออกจำหนายโดยแพรหลายกอนที่

จำเลยย่ืนคำขอรับอนุสทิธิบตัร การประดิษฐ

ที่จำเลยย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตรจึงเปนการ

ประดิษฐขึ้นใหม ตามพระราชบัญญัติสิทธิ

บัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ทวิ (1) หาใช

เปนงานที่ปรากฏอยูแลวเน่ืองจากเปนการ

ประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวใน 

โดยโจทกนำสืบแตเพียงวาโจทกได

โฆษณาจำหนายการประดิษฐของโจทกใน

นิตยสาร กอนวันท่ีจำเลยย่ืนคำขอรับอนุ

สทิธิบตัรเทานัน้ แตตามโฆษณาดงักลาวนัน้

โจทกก็เพียงโฆษณาจำหนายการประดิษฐ

ที่ โจทกไดรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ

เทาน้ัน หาใชการโฆษณาจำหนายการ

ประดิษฐไม ทั้งการโฆษณาดังกลาวก็หา

อาจมีผลทำใหการประดิษฐที่โฆษณาซึ่ง

เปนการประดิษฐที่ไดเปดเผยสาระสำคัญ

หรือรายละเอียดในเอกสารหรือพิมพใน 
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ราชอาณาจักรกอนวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิ

บัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวย 

มาตรา 6 วรรคสอง (1) ไม  

ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศกลางพิพากษาใหเพิกถอน

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 579 ของจำเลยนั้น ไม

ตองดวยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ อุทธรณของจำเลยฟงขึ้นพิพากษา

กลับใหยกฟอง 

ตัวอยางที่ 5 ประเด็น จำเลยยื่นคำขอ

แสดงถงึการประดษิฐ/การออกแบบผลติภณัฑ

ประเภทหัวเข็มขัด โดยจำเลยยื่นขอรับอนุ

สิทธิบัตรการประดิษฐ หรือการออกแบบ

ผลติภณัฑ โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จ

แกเจาพนักงาน โจทกมีอำนาจฟองจำเลย

ในขอหาย่ืนขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ 

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ โดยการแสดง

ขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่

เพื่อใหไดไปซึ่งอนุสิทธิบัตรหรือไม 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6523/2548 

โจทกฟองวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 

จำเลยกระทำความผิดตอประมวลกฎหมาย

อาญา และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 

2522 หลายกรรมตางกัน โดยจำเลยไปย่ืน

คำขอแสดงถึงการประดิษฐ/การออกแบบ

ผลิตภัณฑประเภทหัวเข็มขัด โดยจำเลย

ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ หรือ

การออกแบบผลิตภัณฑ โดยการแสดง

ขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน เพื่อ

ใหไดไปซึ่งอนุสิทธิบัตรจำนวน 2 ครั้ง คือ 

ตามคำขอเลขที่ 008 ฉบับลงวันที่ 20 

กรกฎาคม 2544 และตามคำขอเลขที่ 009 

ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 ซึ่งคำขอ

ดังกลาวเปนความเท็จ 

เนื่องจากหัวเข็มขัดและเข็มขัด ซึ่งเปน

สิ่งประดิษฐที่จำเลยย่ืนคำขอตอพนักงาน

เจาหนาที่ มิไดเปนผลิตภัณฑใหมที่เกิด

จากการคดิคนของจำเลย แตเปนผลติภัณฑ

ทีเ่คยถกูเปดเผยสาระสำคญัเปนท่ีแพรหลาย

มากอนวันที่จำเลยย่ืนคำขอทั้ งในและ 

ตางประเทศมานานแลว โดยในประเทศไทย

ไดมีหางหุนสวนจำกัด โรงงานพรสิน และ

บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นๆ อีกหลาย

บริษทั ไดใชวทิยาการแบบผลติภัณฑทีจ่ำเลย

อางวาเปนผูคิดคนมาต้ังแตกอนป 2542 

พนักงานเจาหนาที่ไดหลงเช่ือตามคำขอ 

และคำกลาวอางอันเปนเท็จของจำเลย จึง

ไดออกอนุสิทธิบัตรใหแกจำเลย เมื่อวันที่ 

7 มีนาคม 2545  

ตอมาเม่ือวนัท่ี 9 มนีาคม 2547 จำเลย

ไดนำข อความ อัน เป น เ ท็จ ไปแจ งต อ 

พนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวน

สอบสวนคดเีศรษฐกิจ (สศก.) วา โจทกผลิต

ผลิตภัณฑที่มีกลไกลักษณะทางเทคนิคที่

สำคัญและหนาทีก่ารทำงานตามอนุสทิธิบตัร

ของจำเลย โดยไมไดรับอนุญาตและมี

วัตถุประสงคเพื่อแสวงหากำไรจากการนำ

ผลิตภัณฑดังกลาวออกขาย มีไวเพ่ือขาย 

และเสนอขาย โดยโจทกรูอยูแลววา การ

กระทำของโจทกเปนการละเมิดสิทธิของ

จำเลย ผูทรงอนุสิทธิบัตร 

แลวจำเลยไดนำเจาหนาท่ีตำรวจ สศก. 

ไปตรวจคนสถานท่ีตั้งของโจทก และยึด

สินคาประเภทหัวเข็มขัดของโจทก การ

แจงดังกลาวเปนความเท็จ เพราะความจริง

แลว จำเลยไมไดเปนผูประดิษฐคิดคน

ผลิตภัณฑตามอนุสิทธิบัตร หรือปรับปรุง

ประยุกตใหเกิดประโยชนทางอุตสาหกรรม 

แตเปนการนำเอาเทคนิค และกลไกที่ 

แพรหลายอยูแลว ไปยื่นคำขอจดอนุสิทธิ

บัตรโดยเจตนาทุจริต การแจงความเท็จ 

ดังกลาวเพื่อกลั่นแกลงใหโจทกตองรับโทษ

ทางอาญา และฐานละเมิดอนุสิทธิบัตร 

ศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลางพิพากษายกฟองโจทกอุทธรณ

ตอศาลฎีกา 

ศาลฎีกาแผนกคดีทรพัยสนิทางปญญา

และการคาระหวางประเทศวนิิจฉยัวา “เหน็วา 

ความผิดฐานย่ืนขอรับอนุสิทธิบัตรโดยการ

แสดงขอความอันเปนเท็จตอพนักงาน 

เจาหนาที่เพื่อใหไดไปซ่ึงอนุสิทธิบัตรตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.

2522 มาตรา 87 เปนการกระทำความผดิตอ

พนักงานเจาหนาที่ ดังนั้น เฉพาะพนักงาน

เจาหนาทีเ่ทาน้ัน ทีจ่ะเปนผูเสยีหายเน่ืองจาก

การกระทำความผิดฐานน้ี โจทกจึงไมใช 

ผูเสียหาย ถึงแมโจทกจะอางวาโจทกไดรับ

ความเสียหายเน่ืองจากเปนการกระทำท่ี 

สงผลกระทบโดยตรงตอโจทก  

แตในกรณีเชนนี้พระราชบัญญัติสิทธิ

บัตร พ.ศ. 2522 ไดกำหนดกระบวนการท่ี

จะแกไขความเสียหายไวแลววา ในกรณีที่

อนุสิทธิบัตรไมสมบูรณ เชน ไมเปนการ

ประดิษฐขึ้นใหม หรือไมสามารถประยุกต

ในทางอุตสาหกรรม บุคคลที่กลาวอาง

ความไมสมบูรณของอนุสิทธิบัตร หรือ

บุคคลท่ีมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการ

อาจฟองตอศาล ขอใหเพิกถอนอนุสิทธินั้น

ไดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

มาตรา 65 นว ซึ่งถือเปนกระบวนการ 

ในการพิสูจนสิทธิของอนุสิทธิบัตร ซึ่ง

โจทกก็ไดดำเนินการฟองจำเลยน้ีตอศาล 
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ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลางแลว  

ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศกลางวินิจฉัยวา โจทกไมมี

อำนาจฟองจำเลยในความผิดฐานน้ีตอง

ดวยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย

สินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น พิพากษายืน 

ตามตัวอยางท่ีกลาวมาแลวนั้น หาก

พิจารณาถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากอนุ

สิทธิบัตร ไดแก 

ดานสงัคม ประชาชนมีส่ิงของเครือ่งใช

ที่มีประโยชนมีความสะดวกสบาย มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

นอกจากน้ัน ผูประดิษฐคดิคนสิง่ใหมๆ  

จะไดรับผลตอบแทนจากสังคม คือ การ

ไดรับความคุมครองอนุสิทธิบัตร สามารถ

ที่จะนำการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตรนั้น 

ไปผลติ จำหนาย นำเขามาในราชอาณาจักร 

หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามอนุ

สทิธบิตัรนัน้ โดยไดรบัคาตอบแทน เน่ืองจาก

ผูประดิษฐหรือผูออกแบบไดใชสติปญญา 

และความพยายามของตน รวมท้ังเวลา

และคาใชจาย เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งท่ีจะมี

ประโยชนแกมนุษย นับเปนสิทธิตาม

ธรรมชาติของผูประดิษฐคิดคน อันเปนการ

จูงใจ และกระตุนใหนักประดิษฐคิดคนมี

กำลังใจและมีความม่ันใจในการคิดคน

ผลิตภัณฑใหมๆ นั้น และยังสามารถนำ

ขอมลูจากอนุสิทธบิตัรทีก่ำหนดใหผูประดษิฐ

คิดคน ตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ

การประดิษฐคิดคน ไปใชในการศึกษา

คนควา วิจัยและพัฒนาตอไปได  

สงผลใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีให 

สูงขึ้น ซึ่งชวยลดระยะเวลาและคาใชจาย

ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่ภาค

อุตสาหกรรมสามารถนำไปใชในการพัฒนา 

การผลิตสินคา ลดตนทุนการผลิตสินคา 

เพิ่มมูลคาเพ่ิม ปรับปรุงคุณภาพของสินคา

จะเปนการลดการพ่ึงพาหรือการนำเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจน

ทำใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการ

ลงทุนจากตางประเทศ การจัดระบบใหมี

การคุมครองดานอนุสิทธิบัตร ยอมทำให

เจาของเทคโนโลยีจากตางประเทศมีความ

มั่นใจในการลงทุนหรือถายทอดเทคโนโลยี

แกผูรวมลงทุนในประเทศ 
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1. âÃ§§Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ¤ÃÍº¤ÅØÁ
¶Ö§ÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานท่ี 

หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกำลังรวม

ตั้งแตหาแรงมาหรือกำลังเทียบเทาตั้งแต

หาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ด

คนข้ึนไปโดยใชเคร่ืองจักรหรือไมก็ตาม 

สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม 

ซอมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 

ลำเลยีง เกบ็รกัษา หรอืทำลายส่ิงใดๆ ท้ังนี ้

ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนด

ในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

2. âÃ§§Ò¹áº‹§ÍÍ¡à»š¹¡Õè¨Ó¾Ç¡ 
ตอบ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 กำหนดใหแบงโรงงานออกเปน 

3 จำพวก ไดแก 

- โรงงานจำพวกท่ี 1 หมายถงึ โรงงาน

ขนาดเล็ก ไมมีปญหามลพิษ และ

กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ

พิจารณา ใหใบรับรองการกอสราง

โรงงานบางสวนแกผูประกอบกิจการ 

กอนออกใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงงานได การพจิารณาดูวากจิการ

ของผูประกอบการโรงงานจัดจำแนก

อยูในประเภทใด ใหตรวจสอบจาก

บัญชีทายกฎกระทรวงออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 

3. ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÁÕÍÓ¹Ò¨
Ë¹ŒÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºâÃ§§Ò¹»ÃÐ¡ÒÃã´ºŒÒ§ 

ตอบ กระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจ

ในการออกกฎระเบียบ ท่ี เกี่ ยวของกับ 

หลักเกณฑตางๆ ไดแก 

- ลักษณะประเภทหรือชนิดของ

เครื่องจักรเครื่องอุปกรณ ที่ตอง

นำมาใชในการประกอบกิจการ

โรงงาน 

- ที่ตั้งของโรงงานสภาพแวดลอม

ของโรงงาน ลักษณะอาคารของ

โรงงานหรือลักษณะภายในของ

โรงงาน 

- คนงานซึ่ งมีความรู เฉพาะตาม

ป ร ะ เ ภทชนิ ดห รื อ ขน าดขอ ง

โรงงาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ห น่ึง

หนาท่ีใดประจำโรงงาน 

สามารถประกอบกิจการโรงงานไป

ได โดยไมตองขออนุญาต ไดแก 

โรงงานบางประเภทท่ีใชเคร่ืองจักร

ไมเกิน 20  แรงมา และคนงาน 

ไมเกิน 20 คน แตทั้งนี้มิใชกฎ

ตายตัว เพราะโรงงานขนาดเล็ก

บางประเภทที่มีปญหามลพิษ ก็ถูก

จัดไวเปนโรงงานจำพวกที่ 3 ก็มี 

เชน โรงงานชุบโลหะดวยไฟฟา 

เปนตน 

- โรงงานจำพวกท่ี 2 หมายถงึ โรงงาน

ขนาดกลาง ไมมีปญหามลพิษหรือ

หากมีก็เล็กนอย และสามารถตั้ง

โรงงานไปกอนได หากแตเม่ือจะ

เริ่มเดินเครื่องจักร ผูประกอบการ

โรงงานตองแจงแกทางราชการทราบ 

ไดแก โรงงานบางประเภทท่ีใช

เครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา และ

คนงานไมเกิน 50 คน 

- โรงงานจำพวกท่ี 3 หมายถงึ โรงงาน

ขนาดใหญหรือโรงงานท่ีมีปญหา

มลพิษ หรือที่เสี่ยงตออันตรายและ 

ผูประกอบการตองขออนุญาตกอน

จะตัง้โรงงาน โรงงานประเภทน้ีตอง

ไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรมกอนจึงจะ

ดำเนนิการได ทัง้นี ้รฐัมนตรีวาการ
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8. ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÃ§§Ò¹¨Ó¾Ç¡·Õè 1 
¨ÐμŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ ผูประกอบการโรงงานจำพวกท่ี 1 

ไมตองไปติดตอขออนุญาตหรือไมตองแจง

ใหทราบกอนเริ่มประกอบกิจการ หรือหลัง

จากเลิกกิจการไปแลว แตมีหนาท่ีตอง

ทราบหลักเกณฑที่ทางราชการกำหนด

เกี่ยวกับการควบคุมโรงงานที่กำหนดใน 

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เชน 

หลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน อาคาร

โรงงาน มาตรฐานและวิธีการควบคุมการ

ปลอยของเสียหรือมลพิษ เปนตน และตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นๆ ซึ่ งอาจมี 

เจาหนา ท่ีไปตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑดังกลาว หลังจากท่ีไดประกอบ

กิจการโรงงานไปแลว 

9. ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÃ§§Ò¹¨Ó¾Ç¡·Õè 2 
¨ÐμŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ ผูประกอบการโรงงานจำพวกท่ี 2 

นอกจากจะตองทราบและปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมโรงงาน 

เชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน

จำพวกท่ี 1 แลว ยังมีหนาท่ีตองกระทำ 

อีก 3 ประการคือ 

1. การแจงประกอบกิจการ แมไม

ตองขออนุญาตกอนดำเนินการต้ังโรงงาน 

แตเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานตอง

แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน โดย

ใชใบแจงการประกอบกิจการจำพวกที่ 2 

(แบบ ร.ง.1) และเจาหนาท่ีจะออกใบรบัแจง

ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ 

ร.ง.2) ให 

2. การชำระคาธรรมเนียมรายป จะ

ตองเริ่มชำระคาธรรมเนียมรายปต้ังแตวัน

เริ่มประกอบกิจการโรงงาน และชำระคา

- กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมี

อุปกรณหรือเครื่องมือ เพื่อปองกัน

หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย 

ความเสียหายหรือความเดือดรอน

ที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสิน 

ที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียง

กับโรงงาน 

- มาตรฐานและวิธีการควบคุมการ

ปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ

ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่ง

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงาน 

- การจัดใหมีขอมูลและเอกสารท่ี

จำเปนของผูประกอบกิจการโรงงาน 

เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

- กำหนดการอื่นใดเพื่อคุมครอง

ความปลอดภัยในการดำเนินงาน 

4. âÃ§§Ò¹áº‹§ÍÍ¡à»š¹¡Õè»ÃÐàÀ· 
ตอบ โรงงานแบงออกเปน 107 ประเภท 

ตามบัญชีทายกฎกระทรวงออกตามความ

ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

5. ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃâÃ§§Ò¹ÁÕ¤‹Ò
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ผูประกอบกิจการโรงงานจำพวก

ที ่2 และ 3 จะตองชำระคาธรรมเนียมรายป 

ตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และ

ตองชำระคาธรรมเนยีมรายปตอไปทกุป เมือ่

ถึงวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการ

โรงงาน ในปถดัไป ถามไิดชำระคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกำหนด ตองเสียเงินเพิ่มอีก

รอยละ 5 ตอเดือน 

6. ¡ÒÃªÓÃÐ¤‹ Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ 
ªÓÃÐä´Œ·Õèã´ 

ตอบ โรงงานในเขตกรุงเทพฯ ชำระ

คาธรรมเนียมท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวน

โรงงานในจังหวัดอื่นๆ ชำระท่ีสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานต้ังอยู 

7. Ê¶Ò¹·Õèã´ºŒÒ§·ÕèËŒÒÁμÑé§âÃ§§Ò¹ 
ตอบ สถานที่ที่หามตั้งโรงงานทั้ง 3 

จำพวก ไดแก 

1. บานจัดสรร เพื่อการพักอาศัย 

อาคารชุดพักอาศัย และบานแถว เพื่อการ

พักอาศัย 

2. ภายในระยะ 50 เมตร จากเขต

ติดตอสาธารณะ ไดแก โรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน  

โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที ่

ทำการของหนวยงานของรัฐ (หากเปน

โรงงานจำพวกที่ 3 หามตั้งภายในระยะ 

100 เมตร) ไมรวมถึง สถานท่ีทำการ 

โดยเฉพาะเพ่ือการควบคุม กำกับ ดูแล 

อำนวยความสะดวก หรือใหบริการแกการ

ประกอบกิจการโรงงานแหงน้ันๆ) และ

ร วมถึ ง แหล ง อนุ รั กษ ท รั พ ย าก รและ 

สิ่งแวดลอม 

3. โรงงานจำพวกที่ 3 นอกจากหาม

ตั้งในบริเวณตามขอ 2 แลว ตองตั้งอยูใน

ทำเลและสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม มบีรเิวณ

เพียงพอ ที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ตามขนาด และประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

โดยไมอาจกอใหเกิดอันตราย เหตุรำคาญ 

หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสิน

ของผูอื่นดวย 
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ธรรมเนียมรายปในวันครบรอบวันเ ร่ิม

ประกอบกิจการ 

3. การแจงเลกิประกอบกิจการ โรงงาน

จำพวกที ่2 ทีม่กีารเลกิประกอบกิจการ โอน 

ใหเชา หรือเชาซื้อโรงงานไป ผูประกอบ-

กิจการตองแจงเปนหนังสือใหพนักงาน 

เจาหนาที่ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ไดดำเนินการดังกลาว  

10. ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÃ§§Ò¹¨Ó¾Ç¡·Õè 3 
¨ÐμŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ ผูประกอบการโรงงานจำพวกที ่3 

จะตองขออนุญาตกอนตั้งโรงงาน กฎหมาย

โรงงานระบุใหผูประกอบกิจการโรงงาน

จำพวกที่ 3 ตองได รับอนุญาตกอนตั้ง

โรงงาน การขออนุญาตใหย่ืนคำขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.3) ใช

คำขอ 3 ชุด ยื่นตอสำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด การกรอกรายละเอียดในคำขอให

กรอกใหครบถวน โดยระบุกำหนดระยะเวลา

ในการตั้งโรงงานไวดวย 

เมื่อไดรับแจงผลอนุญาตใหนำเงินคา

ธรรมเนียมใบอนุญาตไปชำระพรอมรับใบ

อนุญาตแลว จึงเร่ิมตนโรงงานได  

11. ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÃ§§Ò¹ ¹Í¡¨Ò¡
¨ÐμŒ Í§¢ÍÍ¹ØÞÒμ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅŒÇ ÂÑ§μŒÍ§¢ÍÍ¹ØÞÒμ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã´ÍÕ¡ 

ตอบ โรงงานบางประเภทตอง

สอบถามหนวยงานของทองถ่ินกอน เชน 

เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตำบล 

หรือตองสอบถามความเห็นจากประชาชน

ในพื้นที่ หรือโรงงานบางประเภทจะตองได

รับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 

โรงงานแปรรูปไม หรอืผลิตเครือ่งเรอืนจากไม 

จะตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไม โรงงาน

ที่ผลิตและจำหนายอาหารและยาตองขอ

ใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขดวย 

เปนตน 

12. ãºÍ¹ØÞÒμ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃâÃ§§Ò¹ 
ÁÕÍÒÂØà·‹Òã´ 

ตอบ ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวัน 

สิ้ นป ปฏิ ทิ น ขอ งป ที่ ห า นั บ แต ป ที่ เ ริ่ ม

ประกอบกิจการ ยกเวนมีการยายโรงงาน 

หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน  

ใบอนญุาตส้ินอายุในวันทีอ่อกใบอนญุาตใหม 

ผูรับใบอนุญาตสามารถย่ืนขอตออายุได 

13. ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃãËŒ àª‹ Ò ËÃ×Í àª‹ Ò«×éÍ
âÃ§§Ò¹ ËÃ×Í¢ÒÂâÃ§§Ò¹ ãºÍ¹ØÞÒμ
à´ÔÁ¨ÐãªŒä´Œμ‹ÍËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ในกรณีใหเชา หรือใหเชาซื้อ

โรงงาน หรือขายโรงงาน ถือวาผูไดรบัอนญุาต

ไดเลิกประกอบกิจการโรงงานต้ังแตวันที่

โอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชา 

หรือใหเชาซ้ือโรงงาน หรือขายโรงงานให

ผูรับโอน 

ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซ้ือ

โรงงานตองขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการ 

โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

14. ¡ÒÃÂŒÒÂâÃ§§Ò¹ä»·ÕèÍ×è¹ ãºÍ¹ØÞÒμ
à´ÔÁ¨ÐãªŒä´Œμ‹ÍËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ไมสามารถใชได การยายโรงงาน

ไปยังท่ีอื่น ใหดำเนินการเสมือนการต้ัง

โรงงานใหม 

15. ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹»ÃÐàÀ·âÃ§§Ò¹ä´Œ
ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ โรงงานสามารถเปลี่ยนประเภท

จากโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวก

ที่ 2 เปลี่ยนเปนโรงงานจำพวกที่ 3 ได โดย

ผูประกอบการโรงงานตองยื่นขออนุญาต

ภายในกำหนดเวลา 

16. ËÒ¡μÑé§âÃ§§Ò¹ã¹¹Ô¤ÁÍØμÊÒË-
¡ÃÃÁ ¨ÐμŒÍ§¢ÍÍ¹ØÞÒμ¨Ò¡¡ÃÁ
âÃ§§Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ การ ต้ัง โรงงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรม ไดรับการยกเวน ไมตองแจง

ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 

17. ËÒ¡¨Ð·Ó¡Ô¨¡ÒÃâÃ§áÃÁ ¨ÐμŒÍ§
¢ÍÍ¹ØÞÒμ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ โรงแรม ไมจัดเปนโรงงาน  

ผู ป ระกอบกิ จการ โ ร งแรมจะต อ งขอ

อนุญาตประกอบกิจการ โรงแรมจาก

กระทรวงมหาดไทย 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2554) 
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â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

(ÃÒÂ) 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

ËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ä·Â ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹μ‹Ò§ªÒμÔ Œ̈Ò§áÃ§§Ò¹ (¤¹) 
2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 

 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 183  70  100  50,196  19,567  28,257  5,317  1,400  3,821  2,238  925  255  28,411  11,707  9,781  

เหมอืงแร เซรามกิส และโลหะข้ันมลูฐาน 31  12  14  36,761  6,119  14,692  1,317  658  170  3,220  1,291  1,271  4,291  2,222  1,751  

อตุสาหกรรมเบา 73  44  55  10,809  5,914  7,209  603  409  355  771  514  940  25,129  8,264  11,909  

ผลติภณัฑโลหะ เคร่ืองจกัร และอุปกรณขนสง 251  115  176  85,784  42,838  36,970  1,369  648  344  9,224  7,103  2,440  35,454  15,173  19,971  

อเิลก็ทรอนกิส และเคร่ืองใชไฟฟา 234  105  115  90,164  56,841  50,248  472  201  217  1,110  417  895  93,243  53,737  29,592  

เคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสติก 160  69  100  37,822  19,861  20,180  1,396  1,169  267  1,616  766  1,113  13,581  6,995  8,297  

บรกิาร และสาธารณูปโภค 406  188  191  176,452  92,280  69,839  12,362  5,342  7,292  3,082  1,247  1,431  13,543  5,872  6,178  

รวม 1,338  603  751  487,989  243,421  227,395  22,835  9,826  12,465  21,261  12,263  8,345  213,652  103,970  87,479 
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2552 2553 2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

2554 
ม.ค.-มิ.ย. 

2552 2553 2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

2554 
ม.ค.-มิ.ย. 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊØ· Ô̧  1,464   1,543   616   882  104.1  64.7  35.1  61.7  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     32.7  27.3  13.2  42.7  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 263  372  153  277  5.4  12.4  2.9  14.8  

 ยุโรป 212  186  86  106  5.1  4.6  3.9  1.0  

 ไตหวัน 49  44  20  29  1.0  0.5  0.4  0.3  

 สหรัฐอเมริกา 81  61  21  28  6.4  1.4  0.7  0.2  

 ฮองกง 20  27  12  15  1.8  0.7  0.5  2.0  

 สิงคโปร 87  86  36  39  1.1  2.0  1.7  2.3  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 
การกระจายของแหลงท่ีตั้ง         

 เขต 1 452  466  202  258  80.2  48.5  27.4  31.9  

  กรุงเทพมหานคร 193  224  92  119  15.4  10.2  5.7  7.0  

  ปริมณฑล 259  242  110  139  64.8  38.4  21.7  24.9  

 เขต 2 498  606  249  404  304.4  228.1  114.4  162.1  

  ระยอง 108  159  68  96  55.1  94.7  54.7  68.6  

  ภูเก็ต 11  6  3  3  2.6  3.0  0.1  3.2  

  อื่นๆ 379  441  178  305  246.7  130.4  59.6  90.3  

 เขต 3 511  469  165  219  239.4  140.4  43.2  53.1  

  - 36 จังหวัด 429  402  146  189  197.7  125.3  39.3  49.1  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 82  67  19  30  41.7  15.1  3.9  4.1  

  ภาคเหนือ 119  94  44  45  37.4  24.6  8.2  6.7  

  ภาคกลาง 31  18  4  13  28.1  11.1  1.5  4.5  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 175  154  37  61  98.5  57.6  20.3  7.8  

  ภาคตะวันออก 51  53  20  32  24.1  9.9  3.3  17.8  

  ภาคตะวันตก 23  12  3  4  5.5  1.7  0.1  2.1  

  ภาคใต 74  95  42  38  26.7  16.3  6.1  7.8  

  อื่นๆ 38  43  15  26  19.0  19.4  3.7  6.4  

  ไมระบุที่ตั้ง 3  2  -  1  0.1  - - - 
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 2552 2553 2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

2554 
ม.ค.-มิ.ย. 

2552 2553 2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

2554 
ม.ค.-มิ.ย. 

 ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·Ñé§ÊÔé¹  1,003   1,566   700   853  41.4  49.2  24.0  39.2  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     16.5  21.5  9.4  21.7  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 249  368  159  247  3.6  6.2  3.3  13.2  

 ยุโรป 159  186  91  87  2.6  4.6  0.8  0.8  

 ไตหวัน 33  42  17  20  0.6  0.3  0.2  0.5  

 สหรัฐอเมริกา 41  55  26  20  5.7  0.7  0.6  2.0  

 ฮองกง 14  31  14  9  0.1  0.2  0.1  0.3  

 สิงคโปร 65  79  40  48  0.3  2.2  1.8  3.2  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 
การกระจายของแหลงท่ีตั้ง         

 เขต 1 336  496  237  245  49.7  69.8  36.9  27.8  

  กรุงเทพมหานคร 162  223  100  114  11.9  11.1  7.8  5.1  

  ปริมณฑล 174  273  137  131  37.8  58.7  29.1  22.7  

 เขต 2 383  605  258  371  180.8  244.1  108.4  149.4  

  ระยอง 96  152  60  89  42.7  84.2  21.3  69.9  

  ภูเก็ต 11  9  5  3  1.7  3.0  1.7  3.6  

  อื่นๆ 276  444  193  279  136.3  156.9  85.4  75.8  

 เขต 3 284  465  205  237  50.9  177.1  82.2  76.2  

  - 36 จังหวัด 244  410  181  203  46.0  161.3  75.8  71.3  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 40  55  24  34  4.9  15.9  6.4  4.9  

  ภาคเหนือ 61  96  47  48  5.9  24.1  13.8  18.8  

  ภาคกลาง 10  29  14  12  1.3  24.3  14.5  4.7  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75  132  59  86  11.3  67.5  13.7  15.9  

  ภาคตะวันออก 40  44  10  30  7.1  23.3  17.1  11.4  

  ภาคตะวันตก 13  15  10  5  1.3  3.1  1.8  1.4  

  ภาคใต 62  102  41  32  11.3  22.3  11.8  7.4  

  อื่นๆ 23  47  24  24  12.7  12.6  9.4  16.5  
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

กำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล


จากการเกษตร 

    

	1.	พรีเมียร์	ควอลิตี้สตาร์ช	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	
60,000	ตัน	

 1.13  160.00* 150 จ.มุกดาหาร	

(เขต	3)	

	2.	อาร์	เอส	แคนเนอรี่	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

อาหารทะเลบรรจุภาชนะ

ผนึก	5,000	ตัน	และอาหาร

สัตว์บรรจุภาชนะผนึก	

4,300	ตัน	

 1.11  60.00* 350 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	3.	ไทยมา	รับเบอร์	จำกัด	
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

ยางแท่งและยางผสม	

52,800	ตัน	

 1.16  220.00* 110 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

4.ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส	์จำกดั	(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	ฮ่องกง	-	

อังกฤษ-	สวิตเซอร์แลนด์)	

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	
15,600	ตัน	

 1.11  210.59* 155 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	5.	ไทยฮั้วแพลนเทชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยางแผ่นรมควันและ/หรือ

ยางผสม	30,000	ตัน	
ยางแท่ง	14,400	ตัน	

 1.16  99.00* 112 จ.สกลนคร	

(เขต	3)	

	6.	ไทยลักซ์	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำกัด	

(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน	-	จีน)	

อาหารสัตว์	30,000	ตัน	  1.6  148.20* 250 จ.เพชรบุรี	

(เขต	3)	

	7.	นายสมหวัง	อิทธิศักดิ์สกุล	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์	27,000	ตัน	  1.6  266.20* 23 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	8.	นิธิ	ฟู้ด	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งปรุงแต่งอาหาร	

2,500	ตัน	

 1.11  5.50 35 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	9.	เจนจรัส	ฟู้ด	แอนด์	
คอนเฟคชั่นเนอรี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนมขบเคี้ยว	120	ตัน	  1.11  20.00 16 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

	10.	พลังงานคาร์บอน	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เยอรมนี)	

ก๊าซชีวภาพ	
33,696	ลูกบาศก์เมตร	

 1.18  67.40* 7 จ.จันทบุรี	

(เขต	3)	

	11.	นิสชิน	ฟูดส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	ญี่ปุ่น)	

บะหมี่สำเร็จรูป	6,000	ตัน	  1.11  175.50* 235 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	12.	ไรซ์แลนด์	กรุ๊ป	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขา้วคดัคณุภาพ	427,500	ตนั	 1.14  380.00* 50 จ.อ่างทอง	

(เขต	2)	

	13.	ข้าวทิพย์แพร่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อบพืช	800	ตัน	
และไซโล	20,000	ตัน	

 1.7  79.00* 21 จ.แพร่	

(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

กำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	14.	จักริน	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	2,700,000	ตัว	  1.5  60.00* 12 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	15.	ออมนิสตาร์	จำกัด	
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	และ/หรือ	
PREVULCANIZEDLATEX
9,120	ตัน	

 1.16  47.30* 49 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	16.	ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์	จำกัด	

(รวม	2	โครงการ)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	4,280,000	ตัว	  1.5  176.70* 36 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

17.	ชมุนมุสหกรณช์าวสวนปาลม์นำ้มนั
กระบี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	55,080	ตัน	

และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง	

17,820	ตัน	

 1.12  479.50* 72 จ.กระบี่	

(เขต	3)	

	18.	เพชรธารา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	
99,000	ตัน	

 1.13  420.00* 120 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	19.	บี.ฟู้ดส์	โปรดักส์	อินเตอร์

เนชั่นแนล	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ลูกไก่	30,000,000	ตัว	  1.5  147.20* 37 จ.ลพบุรี	

(เขต	3)	

20.เปบ็ซี	่-	โคลา่	(ไทย)	เทรดดิง้	จำกดั
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ขนมขบเคี้ยว	5,000	ตัน	  1.11  39.00 39 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	 	รวม	    3,261.09 1,879 เขต	 1	 =	 3	
เขต	 2	 =	 4	
เขต	 3	 =	13	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 2 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ 

และโลหะขั้นมูลฐาน 

    

	1.	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	
(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนเคย์แมน	-	จีน)	

เหล็กแท่ง	(STEEL	BILLET)	

522,720	ตัน	

 2.12  1,650.40** 190 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	2.	สยามกลาสอยุธยา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดแก้ว		104,000	ตัน	  2.6  1,487.00** 196 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	3.	เจ.เอส.วี.ฮาร์ดแวร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ท่อเหล็ก	13,000	ตัน	  2.14  62.30* 39 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	4.	นวโลหะไทย	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิน้สว่นเหลก็หลอ่	24,000	ตนั	 2.15  906.10** 113 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

กำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

5.สตลี	โพรเซสซิง่	(ไทยแลนด)์	จำกดั
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ลวดเหล็ก	(STEEL	WIRE)	

34,800	ตัน	

 2.13  340.00* 47 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	6.	อุตสาหกรรมท่อเหล็ก	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ท่อเหล็ก	22,000	ตัน	  2.14  240.00* 20 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

7.ยามาฮา่	มอเตอรพ์ารท์	แมนแูฟค-
เจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะทุบขึ้นรูป	

2,360	ตัน	

 2.16  155.20* 28 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	8.	ซี	วาย	ซี	เมทัล	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป	

5,040	ตัน	

 2.16  400.00* 20 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	9.	โรยัลโคเปนเฮเกน	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เดนมาร์ก)	

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	

2,000,000	ชิ้น	

 2.5  149.50* 35 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	

10.MR.CHANILJUNG
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

เหล็กแผ่นเคลือบ	
80,000	ตัน	

 2.13  856.90** 52 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	11.	MR.	FRANCIS	PAN	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

SILICON	METAL	
30,000	ตัน	

 2.6  600.00** 270 จ.ราชบุรี	

(เขต	2)	

	 	รวม	   	 6,847.40	 	 1,010 เขต	 1	 =	 -	
เขต	 2	 =	11	
เขต	 3	 =	 -	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 




    

	1.	ซี.เอ็น.ไฟน์	จิวเวลรี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	

100,000	ชิ้น	

 3.7  19.50 37 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	ฟาร์มาแคร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วัสดุป้องกันและรักษาการ

บาดเจ็บ	จากการเล่นกีฬา	

และวัสดุยึดผ้าปิดแผล	

130,560,000	ม้วน	

 3.9  79.90* 50 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	3.	สหกิจวิศาล	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

พรม	420,000	ชุด	  3.1  29.10 64 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	4.	เพรส	โฮม	อินดัสทรี	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน)	

ชุดสายถ่ายเลือด	สำหรับ

โรคไตและชุดสายถ่าย	

ของเหลวจากเส้นเลือด	

6,240,000	ชุด	

 3.9  268.20* 193 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

กำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	5.	รัฐสีมา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	3,000,000	ชิ้น	 3.1  84.95* 632 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	6.	ที	ที	เทคโนพลาส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ของเล่นพลาสติก	4,800	ตัน	 3.12  17.42 195 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

7.ว	ีเอ	เอส	การเ์มน้ท	์(ประเทศไทย)
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	1,000,000	ชิ้น	 3.1  34.40 213 จ.มหาสารคาม	
(เขต	3)	

	8.	เชียงใหม่ไฮเซฟ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผ้าปิดจมูกอนามัย	

9,360,000	ชิ้น	

 3.9  4.80 7 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	9.	นายวิโรจน์	พยอม	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เฟอร์นิเจอร์	(ยกเว้น	จากไม้

หวงห้าม)	4,000	ลูกบาศก์

เมตร	ผนังกรุผ้าหรือหนัง	

(ยกเว้น	จากไม้หวงห้าม)	

10,000	ตารางเมตร	

 3.15  2.50 48 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	10.	จงไทย	พาราวู้ด	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)	

ไม้แผ่นประสาน	
3,700	ลูกบาศก์เมตร	
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์		
2,500	ลูกบาศก์เมตร		

 3.15  80.00* 155 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	11.	ดิทโต้	เวิลด์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งประดิษฐ์	ได้แก่	ชุดสื่อ

การเรียนรู้การงานของ

เครื่องถ่ายเอกสาร	100	ชุด	

 3.14  3.70 15 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	12.	MR.	CHENG	GWO	-	HO	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

เครื่องกีฬา	เช่น	รองเท้าสกี	

รองเท้าสเก็ต	365,000	คู่	

 3.5  120.00* 592 จ.บุรีรัมย์	
(เขต	3)	

	13.	วีจีเอ็มซี	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน)	

ลูกบอล	ยางในลูกบอล	

และชิ้นส่วนลูกบอล	

4,290,000	ลูก	

 3.5  24.70 91 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	14.	นายสิริชัย	อรวัฒนศรีกุล	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แถบตะขอ	(HOOK	&	EYE	

TAPE)	420,000,000	คู่	

 3.1  19.83 49 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	15.	พี.เค.การ์เม้นท์	
(อิมปอร์ต	-	เอ็กซ์ปอร์ต)	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	2,400,000	ชิ้น	 3.1  33.10 550 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	16.	อินท์ธร	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครือ่งประดบั	4,000,000	ชิน้	 3.7  30.00 800 จ.นครปฐม	
(เขต	1)	

17.เอสซลีอร	์ออพตคิอล	แลบอราทอรี	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)		

เลนส์สายตา	5,300,000	ชิ้น	

หรือแว่นสายตา	
2,650,000	ชิ้น	

 3.9  921.50** 426 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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์

กำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

18.	ยูมิคอร์	พรีเซียส	เมทัลส์	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

การผลิตและสกัดโลหะ	
มีค่า	356	ตัน	

การผลติโลหะมคีา่ผสม	87	ตนั
การวิเคราะห์และทดสอบ

โลหะมีค่า	20,000	ตัวอย่าง	

 3.7  226.70* 22 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

19.	อินโดรามา	โพลีเอสเตอร์	
อินดัสตรีส์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	มอริเชียส)	

เส้นใยโพลีเอสเตอร์	
18,100	ตัน	

 3.1  732.10** 45 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

20.	สยามเซมเพอร์เมด	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ออสเตรีย)	

ถุงมือสำหรับตรวจโรค	
จากน้ำยางธรรมชาติ	
และน้ำยางสังเคราะห์	

1,051,200,000	ชิ้น	

 3.9  511.70** 250 จ.ตรัง	

(เขต	3)

	 	รวม	   	 3,244.10	 4,434	 เขต	 1	 =	 8	
เขต	 2	 =	 5	
เขต	 3	 =	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ขนส่ง 

    

	1.	ไทย	โคะอิโท	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

โคมไฟ	สำหรับยานพาหนะ	

850,000	ชิ้น	

 4.10  1,119.10** 537 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	2.	4	อี	เทคโนโลยีส์	จำกัด	
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอัตโนมัติ	ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรมเอง	

50	ชุด	

 4.2  34.40 69 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	3.	ซิงเกิ้ล	พอยท์	เพลทติ้ง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)	

การชุบเคลือบผิว	(SURFACE
TREATMENT)	67,400,000	ชิน้	

 4.4  35.90 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	4.	เซฟตี้	แบรนด์	555	ออโต้	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนขึ้นรูป	สำหรับ	
ยานพาหนะ	940,000	ชิ้น	

 4.10  3.00 140 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	5.	MR.	SATHAPORN	JUMSUK	
(หุ้นไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

การซ่อมชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์	250,000	ชิ้น	

 4.16  16.00 27 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	6.	เจพี	โมลด์	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

ยานพาหนะ	12,800,000	ชิ้น	

 4.10  38.00 62 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	7.	ฟูตามิ	พริซิชั่น	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	

12,000,000	ชิ้น	

 4.3  166.20* 228 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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กำลังผลิต (ต่อปี) 
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ที่ตั้ง

(เขต) 

	8.	อาเคโบโน	เบรค	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

BRAKE	CALIPER	
1,500,000	ชิ้น	

 4.10  193.00* 36 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	9.	ไอชิน	เอไอ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชุดเกียร์ส่งกำลัง	

(TRANSMISSION)	
102,600	ชุด	

 4.10  700.00** 89 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	10.	ซันเด้น	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)	

อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิ	

สำหรับยานพาหนะ	

(HVAC)	56,000	ชุด	

 4.10  68.00* 19 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	11.	MR.DAISUKE	FUJIEDA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชุดสายไฟ	(WIRE	HARNESS)
สำหรับยานพาหนะ	

3,300,000	ชุด	

 4.10  16.20 65 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	12.	อีซี่	โอโตทีฟ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย	

1,000,000	ชิ้น	

 4.10  115.00* 219 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	13.	เกรทโฟม	โปรดักส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากโฟม	สำหรับ

ยานพาหนะ	4,084,100	ชิ้น	

 4.10  36.30 37 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	14.	บีที	-	ดิสทริบิวชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	120	ชุด	ชิ้นส่วน

แม่พิมพ์	2,400	ชิ้น	และ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

 4.2  21.50 39 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	15.	MR.	KIYOYUKI	HASEGAWA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

JIG	&	FIXTURE	
660	ชุด	

 4.2  25.00 12 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	16.	แอโร่เวิร์ค	(เอเชีย)	จำกัด	
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	สำหรับ

อากาศยาน	468,000	ชุด	

 4.9  77.50* 190 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	17.	แอโร่เวิร์ค	คอมโพสิต	(เอเชีย)	

จำกัด	
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนอากาศยาน	
120,000	ชิ้น	

 4.9  27.10 240 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

18.ฟลีพารท์	เอน็จเินยีริง่	(1999)	จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์จับยึด	1,200	ชุด	  4.2  1.70 20 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	19.	ไทยออโตอินดัสตรี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะชิ้นส่วนขึ้นรูป	

สำหรับยานพาหนะ	

17,000,000	ชิ้น	

 4.10  31.00 50 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

20.	MR.	DINO	ANTHONY	DI	VENERE
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	

10,000	ชิ้น	

 4.3  7.90 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	21.	พาวเวอร์เทค	2004	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เยอรมนี)	

เครื่องยนต์ดีเซล	สำหรับ

ยานพาหนะ	10,000	เครื่อง	

 4.13  38.00 169 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	
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	22.	เครียคุโย	อินดัสเตรียล	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(DIE)	220	ชุด	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

150	ชุด	

 4.2  123.50* 47 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	23.	โทแอคส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)	

WEATHERTRIPS	
8,812,800	ชิ้น	

 4.10  527.90** 100 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	24.	MR.	HIROSHI	YOSHIDA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะที่มีขั้นตอนการ

ทุบขึ้นรูป	9,000,000	ชิ้น	

 4.3  329.00* 45 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	25.	ฮิตาชิ	เคมีคัล	ออโตโมทีฟ	

โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

ยานพาหนะ	1,640,000	ชิ้น	

 4.10  474.00* 194 จ.ระยอง	
(เขต	2	)	

	26.	ปทุมธานี	ออโต	ทูลส์	แอนด์	ดาย	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	300	ชุด	
อุปกรณ์จับยึด	450	ชุด	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

50	ชุด	

 4.2  97.84* 95 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	27.	ซีเอ็นเค	แมนูแฟคเจอริ่ง	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์	
193	ชุด	

 4.2  21.50 96 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	28.	MR.	KWAN	TUCKSING	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	12,000	ชุด	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

80	ชุด	

 4.2  76.30* 30 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

29.ไทย	นปิปอน	คอมโพแนนท	์จำกดั
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	
1,401	ตัน	

 4.3  25.00 45 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	30.	ฟิวเจอริส	ออโตโมทีฟ	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน

รถยนต์	เช่น	AUTOMOTIVE	

INTERIOR	TRIM	710,000	ชิ้น	

 4.10  84.50* 50 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	31.	MR.	NORIO	MATSUSHITA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ล้อหินเจีย	(GRINDING	

WHEEL)	146,100	ชิ้น	

 4.2  308.00* 81 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	32.	MR.	GREGORY	IAN	MUMIORD	

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ	

3,360	คัน	

 4.2  4,758.80** 928 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	33.	นิสเซ่น	เคมิเทค	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

ยานพาหนะ	1,153	ตัน	

 4.10  260.90* 58 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	34.	เอ็ม	เอ็ม	ซี	ทูลส์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CEMENTED	CARBIDE	

DRILL	270,000	ชิ้น	

 4.2  248.40* 74 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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	35.	ไทยซันเอะ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	

17,640,000	ชิ้น	

 4.3  415.00* 135 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	36.	ไฮเจ็นเตะ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

การเคลือบผิว	(SURFACE	

TREATMENT)	3,000	ตัน	

 4.4  192.00* 17 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

37.ซัมมิท	แหลมฉบัง	โอโตบอดี้	เวิร์ค
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	

สำหรับยานพาหนะ	
86,000	ตัน	
และชิ้นส่วนยานพาหนะ	

เช่น	บันไดข้าง	เบรกมือ	

แป้นเบรก	แป้นคลัตช์	
และคันเกียร์	เป็นต้น	
1,200,000	ชุด	

 4.10  750.00** 150 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

38.MR.CHANGCHINJINN
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

กระทะล้ออะลูมิเนียม	

600,000	วง	

 4.10  498.00* 308 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	39.	จุฑาวรรณ	โมลิเทค	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ	
ยานพาหนะ	1,849	ตัน	

 4.10  398.40* 43 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	40.	อาซาฮี	เทค	อลูมิเนียม	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ท่อไอดี	(INTAKE	

MANIFOLD)	1,900	ตัน	

 4.10  260.00* 271 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	41.	สึบาคิโมโตะ	ออโต้โมทีฟ	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	สำหรับ

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล	ได้แก่	
โซ่ราวลิ้น	1,330,500	ชิ้น	

ตัวดันโซ่	1,340,300	ชิ้น	
ตวัประคองโซ	่1,460,000	ชิน้
ตัวนำโซ่	1,533,000	ชิ้น	

 4.10  229.20* 15 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	42.	MR.	MITSUNOBU	SHIMATANI	
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	อุปกรณ์จับยึด	

1,200	ชุด		
และชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	

10,500,000	ชิ้น	

 4.2
และ	

 4.3

 334.70* 237 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	43.	จิบูฮิน	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

เพลากลาง	(PROPELLER	

SHAFT)	237,480	ชิ้น	

 4.10  285.50* 60 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

44.เจเทคโตะ	ออโตโมทฟี	(ไทยแลนด)์
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

แกนบังคับเลี้ยวพวงมาลัย	

360,000	ชิ้น	

 4.10  383.60* 83 จ.ระยอง	
(เขต	2)	
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	45.	ทาเคบะ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	สำหรับ

ยานพาหนะ	40,000	ตัน	

 4.10  149.00* 37 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

46.จ	ี-	เทคคโุตะ	(ประเทศไทย)	จำกดั
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	สำหรับ

ยานพาหนะ	6,000	ตัน	

 4.10  168.70* 80 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	47.	สตาร์	ไมโครนิคส์	พรีซีชั่น	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	เช่น	

CHARGE	HOLDER	และ	

PIVOT	NUT	เปน็ตน้	
144	ตนั	

 4.3  214.30* 26 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	48.	MR.	TAKASHI	MATSUMOTO	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	เช่น	

CHAFT	ROTOR,	CHANK	

SHAFT	และ	ECCENTRIC	

BUSH	2,800,000	ชิ้น	

 4.3  193.60* 34 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	49.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนยาง	สำหรับ	
ยานพาหนะ	16,732,000	ชิ้น
และยางผสม	4,500	ตัน	

 4.10  437.80* 50 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	 	รวม	   	 15,016.24	 5,665	 เขต	 1	 =	 8	
เขต	 2	 =	39	
เขต	 3	 =	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

    

	1.	เอ็น	เค	เม็คคาทรอนิกส์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	

225,300	ชิ้น	

 5.5  85.00* 113 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	2.	เคียงฮัน	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ	
เครื่องซักผ้า	360,000	ชิ้น	

 5.3  61.50* 14 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	3.	จีพีวี	เอเชีย	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)	

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และผลติภณัฑ์

อเิลก็ทรอนกิส	์1,650,000	ชิน้
BREAKER	346,460	ชิ้น	

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	

5,733,000	ชิ้น	และ	WIRE	

ASSEMBLY	267,000	ชิ้น	

 5.2
 5.3
 5.4
และ	

 5.5

 1,001.40** 807 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	4.	ที	ซีเคียว	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องทำลายเอกสาร	

(PAPER	SHREDDER)	
48,000	เครื่อง	

 5.2  3.50 12 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	
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	5.	MR.	KWANG	KI	KIM	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

COOLING	CONTROLLER	

PART	ASSEMBLY	
1,300,000	ชิ้น		

 5.3  34.70 58 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

6.MR.	RENAUD	VINCE	DIT	YORICK
(รว่มทนุฝรัง่เศส	-	สวติเซอรแ์ลนด)์	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 12 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	7.	บลู	โซลูชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  6.70 -	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	8.	ฮัทชินสัน	เทคโนโลยี	
โอเปอรเ์รชัน่ส	์(ประเทศไทย)	จำกดั
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)		

SUSPENSION	ASSEMBLY	
MANUFACTURING
592,800,000	ชิ้น,	
SUSPENSION	ASSEMBLY	

INSPECTION	172,800,000	ชิน้,
SUSPENSION	ASSEMBLY	

RECLAIM	31,200,000	ชิ้น		

 5.5  2,318.20** 393 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	9.	MR.	KAZUO	ABE	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

MULTI	-	FUNCTION	

DIGITAL	DUPLICATOR	

48,000	เครื่อง	

 5.4  360.00* 359 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	10.	เอ็นเอ็มบี	-	มินีแบ	ไทย	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

BRUSHLESS	DC	MOTOR	

300,000	ชิ้น	

 5.3
และ	

 5.5

 70.00* 12 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	11.	วินนิค	อิเล็คโทรนิกส์	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

EVAPORATOR	หรือ	

CONDENSER	
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	

4,200,000	ชิ้น	

 5.3  232.20* 260 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	12.	มูราตะ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ELECTROMAGNETIC	

INTEFERENCEFILTER
16,080,000,000	ชิ้น	

 5.5  1,024.80** 101 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	13.	แคลเรียน	เอเซีย	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น	-มาเลเซีย)	

วิทยุติดรถยนต์	และ	
เครื่องเล่นดีวีดี	777,000	ชิ้น	

อุปกรณ์นำทาง	55,000	ชิ้น	

 5.4  1,360.00** 474 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	14.	ฮิตาชิ	เมทัลส์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

FINEMET	COIL	
24,000,000	ชิ้น	

 5.5  199.00* 493 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	 	รวม	   	 6,759.00	 3,108 เขต	 1	 =	 2	
เขต	 2	 =	 8	
เขต	 3	 =	 4	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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หมวด 6 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ 

และพลาสติก  

    

	1.	นายชลณัฐ	ญาณารณพ	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิต	ISOPRENE	68,900	ตัน	

PIPERYLENE	43,700	ตัน	

และ	DI	-	CYCLOPEN	-	

TADIENE	(DCPD)	44,500	ตนั	

 6.11  3,910.00** 23 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	2.	นายชลณัฐ	ญาณารณพ	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิต	BUTENE	-	1	

54,750	ตัน	และ	

METHYLTERTIARY	BUTYL	

ETHER	(MTBE)	54,750	ตัน	

 6.11  2,960.00** 23 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	3.	ไทยพาราไซลีน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิต	PARAXYLENE	
131,000	ตัน	และ	

BENZENE	125,000	ตัน	

 6.11  1,395.00** -	 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ไออาร์พีซี	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ	-	มาเลเซีย	

-	จีน)	

ผลิต	STYRENE	MONOMER	

60,000	ตัน	

 6.11  1,466.00** 23 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	5.	304	พัลพ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เยื่อกระดาษ	420,000	ตัน	  6.13  6,070.00** 437 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

6.อโินแอค็	ออโตโมทฟี	(ประเทศไทย)
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	
3,898,200	ชิ้น	

 6.12  75.70* 17 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	7.	ดารามิค	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

แผ่นพลาสติก	สำหรับ	
กั้นในแบตเตอรี่		
20,000,000	ตารางเมตร	

 6.12  326.00* 19 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	8.	ไดนิชิ	คัลเลอร์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

COMPOUNDED	PLASTIC	

3,600	ตัน	และ	COLOR	

MASTERBATCH	100	ตัน	

 6.12  35.00 4 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	9.	แมคโครพลาส	อินดัสตรี	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)	

แผ่นพลาสติกและ	
แผ่นพลาสติกเคลือบ	
7,500	ตัน	

 6.12  119.50* 45 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	10.	โพลีเมอร์รีท	เอเซีย	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือ

เคลือบด้วยพลาสติก	

(MASTERBATCH)	8,400	ตัน	

 6.12  8.70 17 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	11.	วายเค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลีใต้)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

19,740,000	ชิ้น	

 6.12  8.00 8 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	12.	โชคสีมา	พลาสแพค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บรรจุภัณฑ์พลาสติก	

350,000,000	ชิ้น	

 6.12  14.00 50 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	13.	อัลฟา	พรีซิชั่น	อุดร	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนซิลิโคนและ	
ยางสังเคราะห์	สำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

75,000,000	ชิ้น	

 6.12  50.00* 420 จ.อุดรธานี	
(เขต	3)	

	14.	บี.เอ็ล	ฮั้ว	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยาสำหรับรักษาคน	
ยาเม็ดและยาแคปซูล	
720,000,000	เม็ด	
ยาผง	850	ตัน	
ยาน้ำ	3,600,000	ลิตร	

 6.5  70.00* 405 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	15.	MR.	TAKEJI	SHIBAHARA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ถุงพลาสติก	
7,200	ตัน	

 6.12  50.00* 89 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	16.	ยามาโตะ	โพลีเมอร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ผลิตภัณฑ์จากยาง

สังเคราะห์	10,620,000	ชิ้น	

 6.12  28.00 25 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	17.	เพชรแพค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	

(PREFORM)	6,790	ตัน	และ

ขวดพลาสติก	PET	260	ตัน	

 6.12  138.70* 30 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	18.	ซันพรีน	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

COMPOUNDED	PLASTIC	

4,800	ตัน	

 6.12  175.90* 26 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	19.	อิมโก้	ฟู๊ดแพ็ค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	หรือ

เคลือบด้วยพลาสติก	
5,800	ตัน	

 6.12  28.00 8 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	20.	ไดนาซิสโซ่ไทย	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน)	

COMPOUNDED	PLASTIC	

11,600	ตัน	

 6.12  108.40* 32 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	21.	นางจินตนา	ภาจีรกุลไกร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,000	ตัน	

 6.12  20.00 108 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	22.	นางจินตนา	ภาจีรกุลไกร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,000	ตัน	

 6.12  20.00 108 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	23.	นางจินตนา	ภาจีรกุลไกร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,000	ตัน	

 6.12  20.00 108 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	24.	โตโฮ	โฟม	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,300	ตัน	

 6.12  6.40 122 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	25.	นางจินตนา	ภาจีกุลไกร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,000	ตัน	

 6.12  20.00 108 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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ที่ตั้ง

(เขต) 

	26.	นางจินตนา	ภาจีกุลไกร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,000	ตัน	

 6.12  20.00 108 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	27.	นางจินตนา	ภาจีกุลไกร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม	

2,000	ตัน	

 6.12  20.00 108 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	28.	อดิตยา	เบอร์ล่า	เคมีคัลส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	อินเดีย)		

EPOXY	RESIN	11,550	ตัน	  6.2  331.10* 28 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	29.	เอสอาร์เอฟ	เทคนิคอล	เท็กซ์ไทล์	

(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์	-	อินเดีย)	

BOPET	FILM	30,000	ตัน	  6.12  1,967.70** 272 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	30.	คาวาเบะ	เทคโนพลาส	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	600	ตัน	

 6.12  146.40* 63 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	31.	เอ็มเอ็มพี	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

LDPE	STRETCH	FILM	
8,800	ตัน	

 6.12  100.00* 50 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)

	 	รวม	   	 19,708.50	 2,884	 เขต	 1	 =	16	
เขต	 2	 =	 7	
เขต	 3	 =	 8	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 7 
กิจการบริการ 

และสาธารณูปโภค 
 


    

	1.	เอ.	ที.	ไตร	อีโคเนอร์ยี	(ตาคลี)	

จำกัด	
(ร่วมทุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	-	

มาเลเซีย)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
9.36	เมกะวัตต์	

 7.1  850.00** 21 จ.นครสวรรค์	
(เขต	3)	

	2.	มงคงเอ็นจีวี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
11,850	ตัน	

 7.2  16.00 11 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	3.	พรอสเพค	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

พัฒนาอาคาร	สำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม	
30	หน่วย	

 7.8  338.00* 22 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	4.	MR.	KAZUYA	MIYAMOTO	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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ที่ตั้ง

(เขต) 

	5.	โตโยโบ	เอสทีซี	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  6.00 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	6.	เซอิฮัสซึ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  2.00 3 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	7.	แหลมหงา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	

(ร่วมทุนฮ่องกง	-	สิงคโปร์)	

โรงแรม	60	ห้อง	  7.4  1,785.10** 200 จ.ภูเก็ต	
(เขต	2)	

	8.	ครบุรีไบโอแมส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	

1.2	เมกะวัตต์	

 7.1  80.00* 24 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	9.	มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์	สิรินทโร	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	  7.16  56.00* 3 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	10.	เอ็นเนซอล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

พลังงานไฟฟ้า	
4.68	เมกะวัตต์	

 7.1  196.70* 13 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	11.	ทะเลไทย	ขนส่ง	2	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	เรือกลดัน	-	

ลากจูง	(TUG	BOAT)	8	ลำ	

เรือลำเลียง	16	ลำ	

 7.9  317.64* 49 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	12.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	

รายได้น้อยหรือปานกลาง	

236	หน่วย	

 7.5  62.30* -	 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	13.	MR.SHINJI	KIMISHIMA	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  20.00 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	14.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	

รายได้น้อยหรือปานกลาง	

217	หน่วย	

 7.5  56.20* -	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	15.	นายยุน	จี	ฮวาน	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	

 7.13  79.46* 54 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	16.	MR.	YOSHIYUKI	TSUJI	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 4 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	17.	ศุภาลัย	จำกัด	(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	

รายได้น้อยหรือปานกลาง	

71	หน่วย	

 7.5  21.80  -	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	
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	18.	เอส.เอ็น.แอสเซ็ท	ดีเวลลอปเม้นท์	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	

รายได้น้อยหรือปานกลาง	

74	หน่วย	

 7.5  33.40 7 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	19.	จัสมิน	ฮิลส์	สวิทส์	จำกัด	
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

บ้านพักและศูนย์สวัสดิการ	

สำหรับผู้สูงอายุ	50	หน่วย	

 7.4  75.50* 19 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	20.	สินเกียรติบุรี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โรงแรม	72	ห้อง	  7.4  79.00* 46 จ.สตูล	
(เขต	3)	

	21.	พรีเมียร์	มอเตอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
40,920	ตัน	

 7.2  73.00* 28 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	22.	กันหาโซล่าพาวเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
2	เมกะวัตต์	

 7.1  180.00* 6 จ.อุดรธานี	
(เขต	3)	

	23.	เอิร์ทพาวเวอร์	โซล่าไลท์	ซิสเท็ม	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
1	เมกะวัตต์	

 7.1  109.00* 10 จ.หนองคาย	
(เขต	3)	

	24.	เอ็นเนอร์จี	พลัส	จำกัด	
โครงการที่	2	(EGP	2)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
5.6	เมกะวัตต์	

 7.1  152.10* 13 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	25.	เอ็นเนอร์จี	พลัส	จำกัด	
โครงการที่	3	(EGP	3)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
5.6	เมกะวัตต์	

 7.1  152.10* 13 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	3)	

	26.	เอ็นเนอร์จี	พลัส	จำกัด	
โครงการที่	4	(EGP	4)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
3.6	เมกะวัตต์	

 7.1  100.10* 13 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	27.	เค.เอส.ไบโอ	-	พลัส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
3.6	เมกะวัตต์	

 7.1  100.10* 13 จ.กาฬสินธุ์	
(เขต	3)	

	28.	บลูนาคราช	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เดินเรือท่องเที่ยว	3	ลำ	  7.3  210.00* 116 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	29.	เมลโด	โลจิสติกส์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์กระจายสินค้าด้วย

ระบบที่ทันสมัย	
1,900	ตารางเซนติเมตร	

 7.10  2.40 9 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	30.	MR.	HIROTAKA	MATSUOKA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

การออกแบบผลิตภัณฑ์	  7.23  3.00 15 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	31.	นายเสกสรรค์	ไตรอุโฆษ	
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
1,500	ตารางเซนติเมตร	

 7.13  50.00* 90 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

กำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	32.	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

RECOVERY	PROPYLENE	

จาก	PURGE	GAS	330	ตัน	

 7.25  75.00* 18 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	33.	สินทรัพย์ภูผา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	
ขนาด	15,575	ตันกรอส	

 7.9  84.50* 24 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	34.	บางกอกโซลาร์	พาวเวอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
4.5	เมกะวัตต์	

 7.1  346.50* 6 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

	35.	เค.เอส.	ไบโอ	-	พลัส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
5.7	เมกะวัตต์	

 7.1  152.30* 13 จ.จันทบุรี	

(เขต	3)	

	36.	โชคชัยสตาร์ช	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
2.8	เมกะวัตต์	

 7.1  250.00* 15 จ.อุทัยธานี	

(เขต	3)	

	37.	บุรีรัมย์พลังงาน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล	
9.9	เมกะวัตต์	

 7.1  385.60* 21 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	38.	พลพาวเวอร์ซัพพลาย	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิง

ชีวมวล	9.6	เมกะวัตต์	

 7.1  224.00* 14 จ.ขอนแก่น	

(เขต	3)	

	39.	ตั้งแซเยี้ยง	กรีนพาวเวอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	

9.4	เมกะวัตต์	

 7.1  665.00** 44 จ.ศรีสะเกษ	

(เขต	3)	

	40.	นภัสโซลา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย	์

1	เมกะวัตต์	

 7.1  90.00* 13 จ.แม่ฮ่องสอน	

(เขต	3)	

	41.	พรปิยะฌาน	ทรานสปอร์ต	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนถ่ายสินค้า	สำหรับเรือ

เดินทะเล	7,117,500	ตัน	

 7.1  240.00* 43 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	42.	ไทยแท้งค์เทอร์มินัล	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เนเธอร์แลนด์)	

ขนถ่ายสินค้า	สำหรับ	
เรือเดินทะเล	90,000	ตัน	

 7.1  315.00* 9 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	43.	เอสเอฟเอส	เอวิเอชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศขนาด	
14	ที่นั่ง	

 7.2  427.10* 18 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	44.	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย	-	เยอรมนี	-	ไต้หวัน)	

เขตอุตสาหกรรม	
พื้นที่	800	ไร่	

 7.8  2,176.00** 68 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	45.	ธนาวี	มารีน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือขนาด	
7,873	ตันกรอส	

 7.9  140.00* 19 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	46.	อัลฟ่า	มารีไทม์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)	

ขนส่งทางเรือขนาด	
1,354	ตันกรอส	

 7.9  93.10* 13 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	47.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	1)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
1.0	เมกะวัตต์	

 7.1  126.81* 3 จ.สุพรรณบุรี	

(เขต	2)	

	48.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	2)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย	์

2.0	เมกะวัตต์	

 7.1  243.74* 6 จ.สุพรรณบุรี	

(เขต	2)	
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์
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กิจการ
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(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	49.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	3)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย	์

5.0	เมกะวัตต์	

 7.1  596.97** 14 จ.สุพรรณบุรี	
(เขต	2)	

	50.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	4)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
3.0	เมกะวัตต์	

 7.1  417.58* 6 จ.นครปฐม	
(เขต	1)	

	51.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	5)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
7.25	เมกะวัตต์	

 7.1  741.83** 13 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

52.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	6)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
5.0	เมกะวัตต์	

 7.1  680.29** 13 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

	53.	โซลาร์ต้า	จำกัด	(โครงการที่	7)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์
8.0	เมกะวัตต์	

 7.1  747.24** 13 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

	 	รวม	  	 14,445.46	 1,224	 เขต	 1	 =	20	
เขต	 2	 =	 8	
เขต	 3	 =	17	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 8	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  69,281.79 20,204	 เขต	 1	=	57	
เขต	 2	=	82	
เขต	 3	=	51	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 8	
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นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนประธานเปดการ

สัมมนา “โลจิสติกสไทย - จีน เมื่อไทยเปนศูนยกลาง 

การลงทุนอาเซียน” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

เปนประธานการประชมุคณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ งานบโีอไอแฟร 

2011 ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 
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หนวยพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม 

(BUILD) จัดกิจกรรมนำคณะผูผลิตชิ้นสวน

ไทยจำนวน 17 บริษัทรวมงานเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมและรวมออกรานในงาน  

M-TECH TOKYO 2011 ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญีปุ่น ระหวางวนัท่ี 19 - 26 มถินุายน 

2554 โดยมี 3 กิจกรรมหลัก ประกอบดวย 

1. การจัดสัมมนาชักจูงการลงทุนและ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยความรวมมือ

กับ City of Yokohama และ Yokohama 

Industrial Development Corporation 

(YIDEC) มีผู เขารวมสัมมนาประมาณ  

130 คน  

2. กิจกรรมจับคูธุ รกิจ (Bus iness 

Matching) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการ

สัมมนาชักจูงการลงทุนและเ ช่ือมโยง

อุตสาหกรรม ไดจัดใหมีการเจรจาธุรกิจใน

ลักษณะ One-on-One Meeting ระหวาง

นักธุรกิจญี่ปุนและบริษัทผูผลิตชิ้นสวนไทย 

โดยจัดข้ึน 2 ครั้งคือ 

• Business Matching ณ เมือง 

Yokohama โดยความรวมมือของ 

Yokohama Industrial Develop-

ment Corporation (YIDEC) มี

การจับคูเจรจรธุรกิจจำนวน 62 คู  

• Business Matching ภายในงาน 

M-TECH TOKYO 2011 โดยความ

รวมมือของเมือง OTA มีการจับคู

เจรจาธุรกิจจำนวน 36 คู  

3. การรวมออกรานในงานแสดงสนิคา 

M-TECH TOKYO 2011 (Mechanical 

Components & Materials Technology 

Expo 2011) ระหวางวนัท่ี 22 - 24 มถินุายน 

2554 โดยงานนี้นับเปนงานแสดงเทคโนโลยี

ชิ้นสวนและวัสดุอุตสาหกรรมระดับชาติท่ี

ยิ่งใหญท่ีสุดของญ่ีปุน 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ชีวิตออนไลน์


