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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
มอบโล่นิติบุคคลจดทะเบียนรายที่ ๑ ล้าน

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
จัดพิธีมอบโล่ให้แก่นิติบุคคลจดทะเบียน 
รายที ่1 ลา้น โดยมี ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ี 

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ 
ณ อาคารรัฐสภา 1 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในฐานะที่กำากับดูแล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้
บริการจดทะเบียน จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูล
แก่นิติบุคคลทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นคลังข้อมูลที่สำาคัญ
ทางธุรกิจ ซึ่งจากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล  
นับตั้ งแต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือกำาเนิดจนถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ได้ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล 
จำานวน 1,001,034 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน
จำานวน 12,166,476 ล้านบาท ซึ่ งในแต่ละปี 
มีจำานวนนิติบุคคลจัดตั้งเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 รายต่อปี หรือ
เฉลีย่ประมาณเดอืนละ 3,300 ราย ทัง้นี ้ในป ี2553 ทีผ่า่นมา  

มีนิติบุคคลจัดตั้ง จำานวน 50,776 ราย ทุนจดทะเบียน 
263,824 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการจัดตั้งนิติบุคคลที่สูงสุด 
ในรอบ 99 ปี (พ.ศ.2455–2553) เมื่อเทียบกับปี 2552  
จำานวน 41,243 ราย ทุนจดทะเบียน 219,134 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 9,533 ราย คิดเป็น 23% เมื่อพิจารณา 
ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 44,690 ล้านบาท คิดเป็น  
20% และ เมื่ อพิ จ ารณาการจดทะ เ บียน เ ป็น 
รายเดือนในรอบ 99 ปี ปรากฏว่าเดือนมกราคม 2554 
เป็นเดือนที่มีการจดทะเบียนสูงสุด จำานวน 5,307 
ราย ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริม 
และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อกระตุ้นให้คนไทย
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืนก้าวสู่สากล  
ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาของกรม ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
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 “สำาหรับการมอบโล่ให้กับนิติบุคคลในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก
ปทีีผ่า่นมามกีารจดทะเบยีนเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จนถงึเดือน
กมุภาพนัธ ์2554 ไดม้จีำานวนนติบิคุคลจดทะเบยีนจดัตัง้ครบ 
1 ล้านราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดพิธีมอบโล่ให้แก่
นิติบุคคล รายที่ 1 ล้าน ซึ่งมีนิติบุคคลเข้ารับโล่ จำานวน 
3 ราย ได้แก่ รายที่ 999,999 คือ บริษัท เวลเนส ปาร์ค  
เรสซเิดน้ท ์ จำากดั  รายที ่1,000,000 คอื บรษิทั บา้นหลกัเขตต ์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และ รายที่ 1,000,001 คือ  
หา้งหุน้สว่นจำากดั พ.ีบ.ีซี.เอน็จเินียริง่ แอนด ์ซัพพลาย ทัง้นี ้ 
เพือ่เปน็การสง่เสรมิและกระตุน้ใหภ้าคธรุกจิเหน็ความสำาคญั
ของการจดทะเบียนเริ่มต้นประกอบธุรกิจให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย”  
 นอกจากนี ้ผลจากการปรบัปรงุการให้บรกิารการเริม่ตน้
ธรุกิจ ทำาใหก้ารจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลมีความสะดวกรวดเรว็ 
ยิง่ขึน้ สามารถลดขัน้ตอนการเริม่ตน้ธรุกจิ ลดระยะเวลาการ 
จดทะเบียนธุรกิจ สร้างความสะดวก และประหยัดค่าใช้
จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ ส่งผลทำาให้อัตราการจดทะเบียนมี 
การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
และดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิเริม่ปรบัสงูขึน้ สะทอ้นใหเ้หน็
ถงึสภาพเศรษฐกจิโดยรวมดขีึน้ ไมเ่พยีงเทา่นี ้กรมพฒันาธรุกจิ
การคา้ ยงัไดว้างแผนขยายบรกิาร Single Point ใหค้รอบคลมุ
นติบิคุคลทกุประเภทไดแ้ก ่บรษิทัมหาชนจำากดั สมาคมการค้า 
หอการค้า และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมทั้ง
จะขยายการให้บริการสู่หน่วยงานพันธมิตรเพิ่มอีก 6  
หนว่ยงาน ไดแ้ก ่กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ  กรมสวสัดกิาร 
และคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 
(BOI) ภายในปี 2554 นี้  

รายที่ 999,999
บริษัท เวลเนส ปาร์ค เรสซิเด้นท์ จำากัด
นางสาวนิตยา สุขไพบูลย์

ผู้แทนกรรมการบริษัท  

รายที่ 1,000,000
บริษัท บ้านหลักเขตต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
นางสาวกัญญา กิจนพศรี
กรรมการบริษัท

รายที่ 1,000,001
ห้างหุ้นส่วนจำากัด พี.บี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
นายพลากร  ศิริธร
หุ้นส่วนผู้จัดการ
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 ร ั  ฐมนตรี ว่ า ก า รกระทรว งพาณิ ชย์  (นางพรทิวา นาคาศัย) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
 เพื่อเป็นการปฏิรูปและยกระดับกระบวนการให้
บริการของภาครัฐร่วมกับการทำาธุรกรรมผ่านธนาคาร  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ริเริ่มพัฒนาการให้บริการด้วย
การเพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร โดย
ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารชั้นนำาของประเทศไทย 
6 แห่ ง ซึ่ งมีสาขาครอบคลุมทั่ วประเทศกว่า  
5,000 สาขา โดยมีเป้าหมายสำาคัญในการให้บริการ
ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิ เล็กทรอนิกส์  

(e-Cert i f icate) ผ่านธนาคาร เพื่อให้ผู้รับบริการ 
เกิดความสะดวกคล่องตัว ประหยัดเวลา และ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง  ร ว มทั้ ง ส า ม า ร ถ 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ ได้มากยิ่ งขึ้น  
โดยผู้ รับบริการสามารถทำารายการผ่านเว็บไซต์ 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือก 
ช่องทางการชำาระเงิน และขอรับเอกสารได้ที่สาขาของ
ธนาคาร ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผลให้ภาคธุรกิจ 
มีความสามารถในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันต่อสถานการณ์ และความจำาเป็นในการดำาเนินธุรกรรม
มากยิ่งขึ้น 
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    การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอธิบดี (นายบรรยงค์   
ลิ้มประยูรวงศ์) กับผู้แทนธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ได้แก่
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  
คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 2. ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
คุณศรีประภา พริ้งพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐบาล
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
คุณพรรณแข นันทวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย GTS
 5. ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
คุณนุสรา รุนสำาราญ รองกรรมการผู้จัดการ    

 6. ธนาคารออมสิน คุณพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา 
รองผู้อำานวยการกลุ่มการตลาด 
 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการ
ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจได้ 
มากยิง่ขึน้ และนบัแตน่ีไ้ปจะมกีารประสานความรว่มมอืใน
การให้บริการกับภาคธุรกิจให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให ้
เกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล เปน็รปูธรรมตามเจตนารมย ์
ที่ได้ร่วมกันต้ังไว้ โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการ
ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Certificate) ผ่านธนาคาร ทั้ง 6 แห่ง ภายในปี  
2554 นี้ 
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พิธีมอบรางวัล
สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าดีเด่น

 นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสำานักงานพัฒนาธุรกิจ 
การค้าดีเด่น จำานวน 10 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 
4 รางวัล และรางวัลชมเชย 6 รางวัล

ภาคใต ้: สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
        จังหวัดชุมพร ภาคกลาง : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

          จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
                       จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 

           จังหวัดลำาปาง

รางวัลดีเด่น
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ภาคเหนือ : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
           จังหวัดลำาปาง

ภาคกลาง : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
          จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเหนือ : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนกลาง : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
     เขต 4 (สุรวงศ์)

ส่วนกลาง : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
           เขต 1 (ปิ่นเกล้า)

ภาคใต ้: สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
                       จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 การพัฒนาธุ รกิ จ ไทยตามแนวทาง 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ในปี 2554 มีนโยบายให้ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดหาสถานที่บริการทาง
ธุรกิจในรูปแบบ Business Club ( Biz Club )

เพื่ออำานวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางการค้า 
ของผู้ประกอบการ และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานที่ 
นัดพบเพือ่เจรจาธรุกจิการคา้  กรมฯไดด้ำาเนนิการตามนโยบาย 

Biz Club

ดังกล่าว เป็นการนำาร่อง ในปี 2554 
  โดยกำาหนดพื้นที่ ไว้ 8 แห่ง คือ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำา) สำานักงานพัฒนาธุรกิจ 
การค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) สำานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดเชียงใหม่ สงขลา พิษณุโลก ขอนแก่น 
เพชรบุรี และชัยนาท 

  

  วั ต ถุ ป ระสงค์ ก า รจั ดตั้ ง 
Business Club เ พ่ือเป็นเวที  
แลกเปลีย่นเรยีนรูถ้า่ยทอดประสบการณ ์ 
ระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ 
สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เกิด 
การรวมตัวเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
ทกุระดบั เปน็ศนูยก์ลางใหค้ำาปรกึษาแนะนำา
แนวทางการแกไ้ขปญัหาธรุกจิ เปน็ศนูย์

เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจและแหล่งเงินทุน และเพิ่มขีดความ
สามารถการแขง่ขนัธุรกจิ สรา้งเสรมิประสบการณ์การเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 
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 ขณะนี้ในส่วนกลาง ได้ดำาเนินการจัดตั้ง  
Business Club เรยีบรอ้ยแลว้ โดยเมือ่วนัที ่21 กมุภาพันธ ์
2554 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด 
Business Club ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำาหรับในส่วนภูมิภาคอีก 6 แห่ง 
จะเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน 2554 นี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำานักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ  โทร. 0-2547-5158 หรือ 
สายด่วน 1570 
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ภารกิจการกำากับดูแล 
และสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

แนวคดิเกีย่วกบัธรรมาภบิาล ไดร้บัความสนใจ
อยา่งกวา้งขวางทัง้ในภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที่ ได้ให้ความสำาคัญในการนำาไปใช้ใน 

การบริหารจัดการองค์กร จนก่อให้ เกิดหลักการ 
พื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 
แนวทางสำาคญั ๖ ประการ คอื หลกันติธิรรม (Rule of Law)
หลักคุณธรรม (Ethic) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หลักการมีส่วนร่วม (Part icipation) หลักความ 
รับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุ้มค่า 
(Value for Money) และมีการนำาหลักการมาประยุกต์
ใช้กับภาคธุรกิจเอกชนท่ีเรียกว่า“บรรษัทภิบาลที่ดี” 
(Corporate Good Governance) ซึ่งก็หมายถึง  
การบริหารจัดการธุร กิจที่ เป็นธรรมและโปร่งใส  
โดยท่ีผู้มีอำานาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระทำาของตนต่อ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้น  
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เจ้าหนี้ พนักงานรัฐ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชน  
ดังนั้น “บรรษัทภิบาล” จึงเป็นเรื่องของ “กระบวนการ” 
ในการท่ีจะควบคุม กำากับดูแล และขับเคลื่อนบริษัท 
ไปในทิศทางที่เชื่อว่าดีที่สุดสำาหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียทุกคนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยเมื่อปี พ.ศ. 2545 
รฐับาลในขณะน้ัน ไดป้ระกาศใหเ้ปน็ปเีริม่ตน้แหง่การรณรงค์
ให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำาเป็น 
ที่ต้องสร้างบรรษัทภิบาลขึ้นในสังคมไทย กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และองค์กร 
กำ า กับ ดูแล พ ร้อม ท้ังผ ลัก ดันการส ร้างบรร ษัท 
ภิบาลในสังคมไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ (National  
Agenda) จึงมีการจัดตั้ งคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลแห่งชาติขึ้น โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ซึ่งได้มีการรณรงค์ในส่วนของบริษัทมหาชนจำากัด 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในธุรกิจเอกชน 
อื่นยังมิได้มีการรณรงค์อย่างจริงจัง 
 รั ฐมนตรี ช่ วย ว่ าการกระทรวงพาณิชย์   
(นายอลงกรณ์  พลบุตร ) จึ ง ได้ มอบหมายให้  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน 
ต้นสายปลายทางธุร กิจ ซ่ึงมีภารกิจที่สำ าคัญใน 
การจดทะเบียนธุ รกิ จ กำ ากับดูแลและส่ ง เสริม 
พัฒนาธุรกิจให้เ ข้มแข็งแข่งขันได้ จัดตั้ งสำ านัก 
ธรรมาภิบาลธุรกิจข้ึน เพื่อดำาเนินการศึกษาแนวทาง 
การนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในภาคธุรกิจ พร้อมทั้ง 
ทำาหน้าที่ ในการกำากับดูแล และส่งเสริมธุรกิจให้ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 9 ฉบับ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรม เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจมีความโปร่งใส  
มี ก าร เปิ ด เผยข้ อมู ล  ที่ ส ามารถตรวจสอบไ ด้   
ภายใต้กรอบของกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้ได้รับข้อมูลธุรกิจ
ที่สะดวก และเป็นจริง ก่อให้ เกิดความเข้มแข็ง 
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จโดยรวม เป็ นต้ นทาง เ พ่ื อ 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ภ า ค ธุ ร กิ จ  
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(Corporate Good Governance) โดยในปีงบประมาณ 
2554 ได้ดำาเนินการกำากับดูแล และสร้างธรรมาภิบาล 
ธุรกิจที่ดี ภายใต้กฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบ  
ตามโครงการต่างๆ ดังนี้
  1.โครงการด้านการกำากับดูแลธุรกิจให้มี 
ธรรมาภิบาล
  ( 1 ) โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ 
ธุรกิจของคนต่างด้าวตาม พ.ร .บ .การประกอบ 
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 กลุ่มเป้าหมาย
เ ป็ นนิ ติ บุ ค ค ลที่ มี ส ถ านะ เป็ นต่ า งด้ า ว ท่ี ไ ด้ รั บ 
ใบอนุญาต จำานวน 700 ใบอนุญาต
  ( 2 ) โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ใ ห้  
มี ธ ร รมาภิ บ าลตามกฎหมายที่ ก รมรั บผิ ดชอบ  
การกำากับดูแลในด้านนี้จะมีการกำาหนดกลุ่มธุรกิจ 
เป้าหมายเป็นนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือครองหุ้นไม่เกิน 
ร้อยละ 49.99 และมีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 บัญชีหนึ่ง สอง หรือสาม
  ( 3 ) โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ที่ ตั้ ง ของ 
นิ ติ บุ ค คล  ก ลุ่ม เ ป้ า หม ายจะ เ ป็น นิ ติ บุ ค คล ท่ี  
จดทะเบียนจัด ต้ังใหม่ ในท้องที่ก รุงเทพมหานคร 
ในรอบ 1 ปี จำานวน 30,000 ราย

 (4)โครงการตรวจสอบรายงานประจำาปีของ
บริษัทมหาชนจำากัด กลุ่มเป้าหมายเป็น บริษัทมหาชน
จำากัด ที่จัดตั้งใหม่/ควบ/แปรสภาพ และมิได้จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตาม
รายการที่กฎหมายกำาหนดและมีการบริหารจัดการเป็นไป 
ตามกฎหมายหรือไม่
 (5)โครงการตรวจสอบความมีตัวตนของหุ้นส่วน 
ผู้จัดการและกรรมการบริษัท มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ และกรรมการท่ีถือสัญชาติไทยของนิติบุคคลท่ี 
จัดต้ังใหม่ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร
 (6)โครงการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน เป็น 
การตรวจสอบจากการร้องเรียน ของหน่วยงานภายใน 
และภายนอก รวมทั้งของประชาชนเกี่ยวกับการ 
กระทำ าความผิดตามกฎหมายที่ กรมกำ ากับ ดูแล 
ทั้ง 9 ฉบับ
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    2.โครงการด้านการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
 ( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่  
ผู้ประกอบธุ รกิ จให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อีกทั้ ง 
เ พ่ื อ เป็ นการสร้ า ง เครื อ ข่ ายในการ ขับ เคลื่ อน 
ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจให้ เกิดเป็นรูปธรรม และ
เพื่ อ เ ส ริ มส ร้ า ง ธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บโตอย่ า ง มี ธ ร รมา 
ภิบาล จำานวน 3,000 ราย
 ( 2 ) จัดทำายุทธศาสตร์การกำากับดูแลและ 
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ให้ครอบคลุมภารกิจของ 
กรมทั้ง 4 ด้าน
 ( 3 ) จัดทำาหลักเกณฑ์และมอบรางวัลธรรมาภิบาล 
ดีเด่นระดับประเทศ PMCG Award (Prime Minister’s 
Corporate Governance Award )
 ( 4 ) จั ด ทำ า คู่ มื อ ม าต รฐ านธร รม าภิ บ าล 
ธุรกิจ (Code of Conduct)

    สรุปได้ว่ าภารกิจของสำานักธรรมาภิบาล 
ธุ รกิ จ  กรม พัฒนาธุ รกิ จการ ค้ า ในปี  2554  
จ ะ เ ป็ น ไ ป ใ น ลั ก ษ ณ ะ กำ า กั บ ดู แ ล นิ ติ บุ ค ค ล
เ พ่ื อ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้  
ธุรกิจมีธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม และหลัก 
ความโปร่งใส เพ่ือสร้างจริยธรรมและคุณธรรม
ทางธุรกิจ ก่อให้ เ กิดการประกอบธุร กิจอย่างมี 
ธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน สู่เป้าประสงค์
ให้ธุรกิจไทยเข้มแข็งแข่งขันได้ ภายใต้ค่านิยมที่ว่า  
“ปี 2554 ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ”  
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 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบจำานวน 9 ฉบับ โดยมีผู้เกี ่ยวข้อง 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นจำานวนมาก กรมจึงได้มีนโยบายอบรมสัมมนาให้ 
ความรูแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิ และผูเ้ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ  ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจบทบาท 

และหนา้ทีข่องธรุกจิในการปฏบิตัใิหเ้ปน็ตามกฎหมาย และระเบยีบของทางราชการ บรหิารธรุกจิอยา่งมธีรรมาภบิาล  
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ประกาศให้ปี 2554 เป็น ปีแห่งบริการสร้างสรรค์และ
ธรรมาภิบาลธุรกิจ (Creative Service & Corporate Governance)  โดยกำาหนดวิธีการดำาเนินการสร้าง
ธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล คือ
 1. อบรมสัมมนาให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2.  ติดตามตรวจสอบ แนะนำาการปฏิบัติงานของธุรกิจให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย
 3.  ดำาเนินคดีกับธุรกิจที่ยังฝ่าฝืนและกระทำาผิดกฎหมาย

บริการสร้างสรรค์และธรรมาภิบาลภูมิภาค
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 โดยการอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิ และผูเ้กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิ ไดก้ำาหนดการอบรม 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเริ่มดำาเนินการ
   ส่วนภูมิภาค กำาหนดจัดอบรม 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2554   ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำาปางเวียงทอง จังหวัดลำาปาง  
        มีผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำาบัญชี ผู้สอบบัญชี สำานักงานกฎหมาย เข้าอบรมจำานวน 650 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2554   ณ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 3 วันที่  1 เมษายน 2554   ณ จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2554   ณ จังหวัดนครราชสีมา
   ส่วนกลาง กำาหนดจัดอบรม 3 คร้ัง  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ครั้งที่ 1 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 
ครั้งที่ 2 วันที่  5  มิถุนายน   2554   
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มิถุนายน   2554   



ต้นสายปลายทางธุรกิจ18

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development Ministry of Commerce

การถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

สู่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ทั่วประเทศ

 เดิมการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราช 
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ต้องยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า  สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ
อำาเภอซึ่งสำานักงานใหญ่แห่งพาณิชยกิจนั้นตั้งอยู่ ต่อมา
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำานาจการปกครอง 
สู่ท้ อ งถิ่ น  และสนั บสนุ นให้ อ ง ค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเป็นธรรม และ 
เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการกระจายอำานาจให้ อปท. 
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ อปท. มีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงได้มีการออก 
พระราชบัญญัติ กำ าหนดแผนและขั้ นตอนการ 
กระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นว่าการ 
ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ อปท.เ พ่ือ 
รับจดทะเบียนพาณิชย์ จะทำาให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะจากรัฐสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ในข้ันต้นกรมฯ 
ได้ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่พร้อมจะรับโอนงาน ตั้งแต่ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2546 และถ่ายโอนงานให้ครบทุก อบจ.  
รวมทั้งเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 17  
เมษายน 2549 โดยถ่ายโอนเฉพาะพาณิชยกิจท่ัวไป 
สำาหรับพาณิชยกิจบางประเภทที่รัฐบาลมีนโยบายกำากับ
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ดูแลเป็นพิเศษ ยังคงให้จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า หรือสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 
เช่น การขายหรือให้เช่าซีดีที่ เกี่ยวกับการบันเทิง  
การค้าอัญมณี การบริการอินเทอร์เน็ต คาราโอเกะ  
การขายสินค้า หรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการ 
ตูเ้พลง การใหบ้รกิารตูเ้กมส ์การให้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์
เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต การค้างาช้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
กรมฯ ได้ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ครบทุกประเภท
พาณิชยกิจ ให้ อบจ. เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
 และโดยทีเ่มือ่วนัที ่2 มกราคม 2551 คณะรฐัมนตร ี
มมีตเิหน็ชอบแผนการกระจายอำานาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏบิตักิารกำาหนด 
ขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(ฉบบัที ่2) โดยแผนฯ ดงักลา่วกรมฯ จะตอ้งดำาเนนิการถา่ย
โอนงานจดทะเบียนพาณิชย์จาก อบจ. ไปยังเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ที่มีความพร้อมให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกรมฯ ได้ดำาเนินการถ่ายโอน
งานทะเบยีนพาณชิยต์ามแผนดงักลา่ว  โดยไดอ้อกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเทศบาล และ อบต. ทั่วประเทศ  
รวม  7,776 แหง่ เปน็สำานักงานทะเบียนพาณชิย ์มีอำานาจ
รบัจดทะเบยีนพาณชิย์ของผู้ประกอบพาณชิยกิจท่ีมสีำานกังาน
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลและ อบต. ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2554 ดังนี้

   1. เทศบาลนคร จำานวน   25  แห่ง
   2. เทศบาลเมือง จำานวน  142  แห่ง
   3. เทศบาลตำาบล จำานวน      1,840  แห่ง
   4. อบต.  จำานวน      5,769  แห่ง
 ในการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์จาก อบจ.  
ใหแ้กเ่ทศบาลและ อบต. ทำาใหผู้ป้ระกอบการสามารถยืน่ขอ 
จดทะเบียนพาณิชย์ได้ ณ เทศบาล หรือ อบต. ที่กิจการ 
หรือร้านค้าของตนเองตั้งอยู่ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยให้ผู้ประกอบการ 
มีหลักฐานทางการค้า ที่สามารถนำามาใช้ในการทำาธุรกรรม 
ต่าง ๆ  ได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
โดยการสง่เสรมิใหค้นในทอ้งถิน่ ไดม้สีว่นรว่มในการดำาเนนิ
เศรษฐกิจบนรากฐาน และทุนที่ชุมชนมีอยู่ นอกจากนี้ 
ยังถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศบาล และอบต. 
มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพ่ือ
ใหป้ระชาชนทุกคน ได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่าง 
เปน็ธรรม และเทา่เทยีมกนัอกีดว้ย ทัง้นีส้ถติ ิและหลกัฐาน
ของผูป้ระกอบการ จะเปน็ประโยชนต์อ่การควบคมุ หรอืสง่
เสรมิดา้นการพาณชิย์ และการอุตสาหกรรม รวมทัง้ยังเปน็การ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

หัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์การถ่ายโอน

ภารกิจฯ ออกอากาศทาง่สถานีวิทยุ FM 107.75 MHz 
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ของกรมฯ ที่ต้องการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 
ก ร มพัฒนา ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า  ทุ ก คนใ ห้ มี ค ว าม รู้  
ความเข้าใจ เบื้องต้นในภารกิจของกรมฯ ทุกด้าน ได้แก่  
การจดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจบัญชี
ธุรกิจ การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และการส่งเสริม 
พัฒนาธุรกิจ รวมถึงนโยบาย พันธสัญญา และโครงการ 
สำาคัญในแต่ละภารกิจ เพื่อสามารถให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่
ประชาชนทั่วไป 

ธรรมาภิบาลภาครัฐ 
สู ่

หลักสูตรพื้นฐานตามภารกิจ 4 ด้าน 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

                                  

 “ธรรมาภิบาลภาครัฐ”เปรียบเสมือนเครื่อง 
มือที่ ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
ภาครัฐ โดยมีการส่งเสริมบทบาทให้เกิดการทำางานท่ี
ปราศจากการคอร์รัปชั่น หรือการไม่นำาผลประโยชน์ของ 
สาธารณะมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว “ธรรมาภิบาลภาครัฐ” 
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชน 
โดยมุ่งให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน และ 
ผู้ บ ริ ห า รส ามา รถควบคุ ม ก า รปฏิ บั ติ ง านขอ ง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย ในขณะ
ที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความรอบรู้ ในงาน 
ที่ทำา และภารกิจโดยรวมขององค์กร เพื่อให้การดำาเนิน
งานเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นส่วนเสริมให้องค์กรมี
ความเข้มแข็ง โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตามภารกิจ  
4 ด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกิดขึ้นจากนโยบาย 
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   กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯนี้ ได้แก่ ข้าราชการระดับ
ชำานาญการและปฏบิตักิาร ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาคของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำานวนกว่า 350 คน  
ซึ่งถือเป็นกำาลังสำาคัญในการปฏิบัติงาน และเป็นกลุ่มท่ี
ต้องพบปะกับประชาชนผู้มาติดต่อกับกรมฯ มากที่สุด  
และจากการไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเบือ้งตน้ของภารกจิกรม
ทุกด้าน ทำาให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียว  
ซ่ึงถอืวา่เปน็การสรา้งเสรมิหลกัธรรมาภบิาลภาครฐั ปพูืน้ฐาน
ให้กรมเปน็ “ปแีหง่บรกิารสรา้งสรรคแ์ละธรรมาภบิาลธุรกิจ” 
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังสามารถนำาไปสร้างสรรค์งานใหม่  
ที่สร้างมูลค่าให้กับกรมได้ เพราะภารกิจของกรมมีความ 
เชื่อมโยงกันทุกภารกิจ คือเป็นต้นสายปลายทางธุรกิจ 
ที่เริ่มต้ังแต่การจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
และจนกระทั่งการเลิกกิจการ 
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 เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2554  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงาน 

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 88 ปี โดยอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) 
นำาคณะผู้บริหารกรมฯ ทำาพิธีสักการะศาลพระภูมิ  
ศาลเจ้าแม่ทุ่งน้อย พระอนุสาวรีย์กรมพระจันทบุรี
นฤนาท พระรูปกรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน  
และ หลวงพ่อโอภาส ีบรเิวณภายในกระทรวงพาณชิย ์                                    
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  อ ธิ บ ดี พ ร้ อ ม ผู้ บ ริ ห า ร ต ล อ ด จ น 
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบ 
พิธีสงฆ์ และเปิดใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าชั้น 6 จากนั้นจัดให้มีการสัมมนา 
เรื่อง “เตรียมความพร้อม..การยกระดับคุณภาพ
สำ า นั ก ง านสอบบัญชี ”  ณ ศู น ย์ ฝึ ก อบ รม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 และสัมมนาเรื่อง  
“ทำาธุรกิจให้รุ่ง มุ่งนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม BC 

ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 23กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 23
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ภาครัฐและภาคธุรกิจ
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ  ปี
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ภาครัฐและภาคธุรกิจ
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ  ปี
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เสริมสร้างคุณภาพสำานักงานบัญชี
 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิด

การสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างคุณภาพสำานักงานบัญชี” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ชั้น 6 เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2554

ภาพกิจกรรม
Business Club 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบาย  

ปี 2554 และบรรยายพิเศษเร่ือง “การดำาเนินการ Business Club” ให้กับ

หัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต/จังหวัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บันทึกเทป

ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “หมายเหตุประเทศไทย” เร่ือง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คว้า 4 รางวัล จาก ก.พ.ร. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT)  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ 

ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 
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การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 นางกลุณ ีอศิดศิยั รองอธิบดกีรมพฒันาธุรกิจการคา้ เปน็ประธานการประชมุ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เมื่อวันที่  11 มกราคม 2554

การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
    นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พร้อมด้วย นายสมชาติ สร้อยทอง ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  

ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ “หมายเหตุประเทศไทย” เรื่อง การพัฒนาธุรกิจ 

แฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์  ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   

ช่อง 11 ( NBT ) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

ตรวจเย่ียมสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำาปาง  

 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยม

สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 หลังจาก

พิธีเปิดอบรมความรู้ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ

การถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์สู่เทศบาลและอบต. 
 นายอิทธิพล ช้างหลำา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย 

นายชัยณรงค์ โชไชย ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนธุรกิจ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์  

ในรายการ “หมายเหตุประเทศไทย”   เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียน

พาณิชย์สู่เทศบาลและอบต. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11 ( NBT ) 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
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