
รางวัลเกียรติยศ 

 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการด าเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30-50 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 มาตรา 27 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และมาตรา 29 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการด าเนินการ และเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน 

นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. จัดให้มีการ
มอบรางวัล“คุณภาพการให้บริการประชาชน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล “บริการภาครัฐแห่งชาติ” ในปี 
2555 และในปี 2560 เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

สรุปรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครฐัของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ปทีี่ได้รบั
รางวัล 

ประเภทรางวัล 
ชื่อกระบวนงาน รายกระบวนงาน ภาพรวม

กระบวนงาน 
เช่ือมโยงหลาย
ส่วนราชการ 

นวัตกรรม 

2546 

ชมเชย    
การบริการตรวจค้นเอกสารทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน 
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (จังหวัดระยอง เชียงใหม่ 
และสงขลา) 

ชมเชย    
การให้บริการออกหนังสือรับรองและส าเนาเอกสาร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (จังหวัดระยอง เชียงใหม่ 
และสงขลา) 

2548 
ชมเชย    

การรับแจ้งข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม
ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 44 

2549 
ชมเชย    

การให้บริการขอหนังสือรับรองและคัดส าเนาเอกสาร
ของนิติบุคคล 

2550    ดีเด่น การให้บริการสืบค้นข้อมูลธุรกิจทางเว็บไซต์ 

2553 

ชมเชย    การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 

 ดีเด่น   
การให้บริการหนังสือรับรอง ส าเนาเอกสารและถ่าย
เอกสารผ่านระบบ e-Service 

  ดีเด่น  การจัดตั้งธุรกิจ (e-Starting Business) 

   ดีเด่น 
การให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2554  ชมเชย   การให้บริการรับงบการเงินแก่ภาคธุรกิจ 

หมายเหตุ :   -  ปี 2555 เปลี่ยนชื่อรางวัลจาก “รางวัลคุณภาพการให้บรกิารประชาชน” เป็น “รางวัลบริการภาครฐัแห่งชาติ” และเปลี่ยนประเภท
รางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก ่รางวลัการบรกิารภาครัฐยอดเย่ียม รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบรกิาร
ที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบรกิารที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบรกิารอย่างย่ังยืน  
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ในปี 2556 เปลี่ยนประเภทรางวัลเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 
ที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม และรางวัลการบริการอย่างยั่งยืน 

ปทีี่ได้รบั
รางวัล 

ประเภทรางวัล 

ชื่อกระบวนงาน 
ภาพรวม
มาตรฐาน

การบรกิารที่
เป็นเลิศ 

บูรณาการ
การบรกิารที่

เป็นเลิศ 

นวัตกรรมการ
บริการที่เป็น

เลิศ 

การพัฒนาการ
บริการที่เป็น

เลิศ 

บริการภาครัฐ
ยอดเย่ียม 

การบรกิาร
อย่างย่ังยืน 

2556    ดีเด่น   การพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคล
ทางอินเทอร์เน็ต 

2557    ดีเด่น   การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ 
(Business Data Warehouse) 

2558 
   

ดีเด่น 
  การพัฒนาระบบตรวจค้นข้อมูล 

นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น ส ม า ร์ ท โ ฟ น          
DBD e-Service Application 

2559    ดี   การให้บริการน าส่งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

2560    ดี   ระบบงานผู้ท าบัญชี (e-Accountant) 

2561    ดี   ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ (e-Secured) 
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ปี พ.ศ.2553 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจ านวน 4 ผลงาน ครบทุกประเภท

รางวัลที่ก าหนด (ปีโดยมีหน่วยงานต่างๆ  ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 302 กระบวนงาน จากจ านวน 109 หน่วยงาน และ
ปรากฏว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด เป็นรางวัลดีเด่น 3 รางวัล และรางวัลชมเชย
1 รางวัล ซึ่งถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ส าคัญ ที่ได้รับรางวัลครอบคุลมทุกประเภทในปีเดียวกัน โดยได้มีการรับมอบ
รางวัล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทกระบวนงานเชื่อมโยงหลายส่วน
ราชการจากผลงานการจัดตั้งธุรกิจ (e-Starting Business)ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการริเริ่มให้บริการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ณ จุดเดียว (Single Point)โดยใช้แบบฟอร์มเดียว (Single Form) และเอกสารประกอบค าขอ 
ชุดเดียวกัน (Single Document)ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานข้ามกระทรวง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
ท าให้สามารถรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและขอเลขที่บัญชีนายจ้างได้ 
ณ จุดเดียวที่ศูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการติดต่อราชการ
จาก 3 หน่วยงานเหลือหน่วยงานเดียว และจาก 4 วันเหลือเพียง 90 นาที(ต่อมาได้ลดเหลือ 60 นาที) 
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2. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงานจากผลงาน

การออกหนังสือรับรองและเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ผ่านระบบ e-Serviceซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
ต่อยอดระบบการให้บริการผ่านช่องทาง Internet ที่ได้เริ่มไว้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2549 และได้ขยายไปยังจังหวัด
สมุทรปราการและปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จึงได้ขยายขอบเขต
การให้บริการไปยังส่วนภูมิภาคโดยให้ 19 จังหวัดเป็นศูนย์กลางบริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการขอรับบริการจากกรม 

 

 
 
3. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการจาก

ผลงานการให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการ
ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ส่วนราชการต่างๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยี ระบบ VPN (Virtual 
Private Network) และระบบ Web Service ส่งผลให้การบริการข้อมูลสู่ส่วนราชการต่างๆ เป็นไปโดยง่าย 
สะดวกรวดเร็ว และสามารถรับข้อมูลได้แบบทันที (Real Time) 
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4. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงานจากผลงาน

การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน 
ให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 
 
 
ต่อมาในปี 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัล

ชมเชย ประเภทภาพรวมกระบวนงาน จากผลงานการให้บริการรับงบการเงินแก่ภาคธุรกิจ  ซึ่งเป็นผลงาน 
ที่สามารถลดภาระและอ านวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดส่งงบการเงินประจ าปี โดยลดภาระการจัดท า
เอกสารงบการเงินจากเดิม 2 ชุดเหลือเพียงชุดเดียว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการจัดท างบการเงินของนิติบุคคล 
ทั่วประเทศได้กว่าปีละ 8 ล้านบาท และขยายพื้นที่ให้บริการรับงบการเงิน โดยให้สามารถน าส่งงบการเงินได้ที่
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกแห่งทั่วประเทศ และทางไปรษณีย์ ท าให้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้
อย่างมาก โดยได้มีการมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
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ปี 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภท

การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็น
ผลงาน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาการให้บริการจองชื่อนิติบุคคล โดยได้ปรับช่องทางการให้บริการจองชื่อ
จากเดิมต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เป็นการให้บริการจองชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ลดระยะเวลา   
ในการตรวจจองชื่อนิติบุคคลจาก 2 วัน เหลือเพียง 20 นาที เป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท าให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และรองรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (e-Registration) แบบครบวงจรในอนาคต 

 

 
 
ปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภท

การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ ( Business Data 
Warehouse) ซึ่งเป็นผลงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาเพื่อให้บริการออนไลน์ข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลการลงทุนของคนต่างชาติ การค้นหาคู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจ การจัดอันดับธุรกิจ
(Ranking) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจประกอบธุรกิจที่เหมาะสม
ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย และขยายการลงทุน 
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ปี 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภท

การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการพัฒนาระบบตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน  
DBD e-Service Application ซึ่งเป็นผลงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ
ของผู้ประกอบการโดยการให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart phone หรือ Tablet 
ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจและขีดความสามารถการแข่งขันให้นิติบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในการท าธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น 

       

ปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลระดับดี ประเภท
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการให้บริการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
ซึ่งเป็นผลงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบและกระบวนการให้บริการน าส่งงบการเงินในรูปแบบ
เอกสารเดิม เปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยน าเทคโนโลยี XBRL มาประยุกต์ใช้เป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นล าดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย 
และการเดินทางของนิติบุคคล รวมถึง รองรับการเป็นคลังข้อมูลงบการเงิน โดยให้สามารถน าข้อมูลทางการเงิน
มาวิเคราะห์ได้แบบ Real Time ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการ Re-Key ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ข้อมูล  
ที่ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ลดภาระการท างานและค่าใช้จ่ายในการประมวลผล
ข้อมูล และยกระดับการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และทันสมัยมากข้ึน  
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ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภท

การพัฒนาการบริการ จากผลงานระบบงานผู้ท าบัญชี (e-Accountant) เป็นระบบงานที่อ านวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการแจ้งการท าบัญชีตามที่กฎหมายก าหนด โดยเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี แบบ Single Point , Single Form และ 
Single Number เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถลด
ขั้นตอนในการติดต่อราชการกับกรม และสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

     
 

ปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภท
การพัฒนาการบริการ จากผลงานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) เป็น
ระบบงานที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ท าให้สามารถ
น าเงินไปใช้เพ่ือการลงทุน พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ิมสภาพคล่องให้กิจการได้มากขึ้น ด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (online) อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การยื่นค าขอ การช าระค่าธรรมเนียม การออกใบเสร็จ 
สามารถรองรับการยื่นค าขอจากทั่วประเทศ และสามารถตรวจค้นข้อมูลได้ทันที ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
จดทะเบียน ลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง (Zero touch) และลดการใช้เอกสาร (Paperless) 
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• รางวัล “คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. จัดให้มีการมอบรางวัล“คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”โดยในปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความโดดเด่นใน
การให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และความต้องการที่หลากหลาย รวมถึง
มีการสร้างความผูกพัน ความสัมพันธ์อันดี และการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
• รางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น” ประจ าปีงบประมาณ 2554 – 2555 

กรมบัญชีกลาง ได้จัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับ
กรม เพ่ือให้มีการก ากับดูแลและจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อันจะส่งผลให้งบประมาณการเงินระดับ
กรมและระดับกระทรวง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ก่อนพิจารณาจัดอันดับ ส่วนราชการที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีสูงสุด เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ซึ่ง มีหน่วยงานระดับกรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัดทั่ว
ประเทศ จ านวน 9 หน่วยงาน (จากกว่า 300 หน่วยงาน) ในปี 2554 และจ านวน 6 หน่วยงาน (จากกว่า
300 หน่วยงาน) ในปี 2555 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "บัญชีภาครัฐ
ดีเด่น” จากกรมบัญชีกลางถึง 2 ปี ติดต่อกัน 
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• ประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 
Fundamental Level) ประจ าปี พ.ศ. 2556 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผ่านการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) ประจ าปี พ.ศ. 2556 ร่วมกับหน่วยงานทั้งระดับกรม 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 108 หน่วยงาน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีการน าองค์การอย่างมีทิศทาง ตามวิสัยทัศน์ “มืออาชีพด้าน
บริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย” โดยปรากฏผลลัพธ์อย่างเด่นชัด อาทิ ภาพลักษณ์การ
บริการที่ทันสมัย การน าเทคโนโลยี เข้ามาให้บริการ และการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐ 

 

• รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ประจ าปี พ.ศ. 2554 – 2555 และ 2557 - 2559 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการก าหนดมาตรฐานความโปร่งใส 

เพ่ือใช้ในการประเมินและตรวจสอบทุกส่วนราชการ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสครบทุกมิติด้วยคะแนนเต็มทุกมิติทุกตัวชี้วัด ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 
"องค์กรโปร่งใส”  
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• รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง  
 

                      
        

• รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน "ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) 
จังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงาน
ภาคประชาชน คือ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือก
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดน าร่องในการจัดตั้ง "ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club)” ณ ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างธุรกิจในพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจไทย
เกิดการรวมตัว ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในทุกระดับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก (Facilitator) กับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม
ธุรกิจในพ้ืนที่อย่างครบวงจร  
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• รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานของกรมการท่องเที่ยว ประจ าปี พ.ศ. 2560 
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมบูรณาการกับกรมการท่องเที่ยว ส านักงานปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวในลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ าพราง (NOMINEE) มิให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ภายใตบ้ันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็น
ตัวแทนอ าพราง (NOMINEE) ตั้งแต่ปี 2588 โดยมีขอบเขตความร่วมมือ 4 ด้าน คือ ด้านการจดทะเบียนและ
การอนุญาต ด้านการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการก ากับดูแลและป้องปราม และด้านการส่งเสริม
ธุรกิจท่องเที่ยว และได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบร่วมกันในจังหวัดเป้าหมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ 
เช่น จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น   

 

• รางวัลหน่วยงานบูรณาการดีเด่นและเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจ าปี 2561  
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย การเป็นเครือข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง  เข้าร่วมกับกิจกรรม
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและ/หรือให้ความร่วมมือมือที่เป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ แสดงออกถึงความเสียสละ ปกป้อง พิทักษ์สังคมด้วยความกล้าหาญ โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย 
หรืออุทิศตนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพ่ือช่วยเหลือสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนรวม และสังคม 

 


