รางวัลเกียรติยศ
❖

รางวัลเลิศรัฐ

นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. จัดให้มีการ
มอบรางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล “บริการภาครัฐแห่งชาติ ”
ในปี 2555 และ ในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล “เลิศรัฐ” โดยในปัจจุบัน สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มี
การมอบรางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย ๓ สาขา ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
• รางวัลบริการภาครัฐ
สรุปรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปีที่ได้รับ
รางวัล

รายกระบวนงาน

ประเภทรางวัล
ภาพรวม
เชื่อมโยงหลาย
กระบวนงาน
ส่วนราชการ

นวัตกรรม

ชมเชย
2546
ชมเชย
2548
2549

ชมเชย
ชมเชย

2550

ดีเด่น
ชมเชย
ดีเด่น

2553

ดีเด่น
ดีเด่น

2554

หมายเหตุ :

ชมเชย

ชื่อกระบวนงาน
การบริการตรวจค้นเอกสารทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน
และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น (จั ง หวั ด ระยอง เชี ย งใหม่
และสงขลา)
การให้ บริ การออกหนั งสื อรั บรองและส าเนาเอกสาร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (จังหวัดระยอง เชียงใหม่
และสงขลา)
การรั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล จากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตาม
ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 44
การให้บริการขอหนังสือรับรองและคัดสาเนาเอกสาร
ของนิติบุคคล
การให้บริการสืบค้นข้อมูลธุรกิจทางเว็บไซต์
การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
การให้บริการหนังสือรับรอง สาเนาเอกสารและถ่าย
เอกสารผ่านระบบ e-Service
การจัดตั้งธุรกิจ (e-Starting Business)
การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้บริการรับงบการเงินแก่ภาคธุรกิจ

- ปี 2555 เปลี่ยนชื่อรางวัลจาก “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” เป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ” และเปลี่ยนประเภท
รางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลการบริการภาครัฐยอดเยี่ยม รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการ
ที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน

-2ในปี 2556 เปลี่ยนประเภทรางวัลเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ
ที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม และรางวัลการบริการอย่างยั่งยืน
ปีที่ได้รับ
รางวัล

ภาพรวม
มาตรฐาน
การบริการที่
เป็นเลิศ

บูรณาการ
การบริการที่
เป็นเลิศ

ประเภทรางวัล
นวัตกรรมการ การพัฒนาการ
บริการที่เป็น
บริการที่เป็น
เลิศ
เลิศ

2556

ดีเด่น

2557

ดีเด่น

2558

ดีเด่น

2559

ดี

บริการภาครัฐ
ยอดเยี่ยม

การ
บริการ
อย่าง
ยั่งยืน

ชื่อกระบวนงาน

การพัฒนาระบบจองชื่อนิติ บุ ค คล
ทางอินเทอร์เน็ต
การพั ฒ นาระบบคลั ง ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ
(Business Data Warehouse)
การพั ฒ นาระบบตรวจค้ น ข้ อ มู ล
นิ ติ บุ ค ค ล ผ่ า น ส ม า ร์ ท โ ฟ น
DBD e-Service Application
การให้บริการนาส่งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ปี 2560 ปรับประเภทรางวัล เป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็น
เลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการ รางวัลการพัฒนาการบริการ รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมและรางวัลพัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
ปีที่ได้รับ
รางวัล

ภาพรวม
มาตรฐาน
การบริการ

นวัตกรรม
การบริการ

ประเภทรางวัล
การพัฒนาการ บริการที่เป็นเลิศ
บริการ

2560

ดี

2561

ดี

2562

ดี

พัฒนาคุณภาพการบริการ
อย่างต่อเนื่อง

ชื่อกระบวนงาน
ระบบงานผู้ทาบัญชี (e-Accountant)
ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ (e-Secured)
ร ะ บ บ จ ด ท ะเ บี ย นนิ ต ิ บ ุ ค คลทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Registration)

หมายเหตุ : - ปี 2561 เปลี่ยนชื่อประเภทรางวัล “บริการภาครัฐยอดเยี่ยม” เปลี่ยนเป็น “การบริการที่เป็นเลิศ”
- ปี 2561 มอบรางวัล ประเภทรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นปีสุดท้าย

ปี 2563 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ นวั ตกรรมการบริการ
รางวัลพัฒนาการบริการ รางวัลขยายผลมาตรฐานการบริการ รางวัลบุรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
ปีที่ได้รับ
รางวัล

นวัตกรรมการบริการ

2563

ดีเด่น

ประเภทรางวัล
การพัฒนาการบริการ
ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ

บูรณาการข้อมูลเพื่อ
การบริการ

ชื่อกระบวนงาน
การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)

-3ในปี 2564 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้จาแนกรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รางวัล นวัตกรรมการบริการ รางวัลพัฒนาการบริการ รางวัล
ขยายผลมาตรฐานการบริการ รางวัลบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19 (ใหม่) และรางวัลยกระดับการอานวยความสะดวกในการให้บริการ (ใหม่)

ปีที่ได้รับ
รางวัล

นวัตกรรม
การบริการ

พัฒนาการ
บริการ

ประเภทรางวัล
ขยายผล
บูรณาการ
มาตรฐานการ ข้อมูลเพื่อการ
บริการ
บริการ

ยกระดับ
บริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์
โควิด 19
(ใหม่)

ยกระดับการ
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ(ใหม่)

ดีเด่น

ดีเด่น
256๔

ดี

ชื่อกระบวนงาน

ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารอานวย
ความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
ด้ ว ยบริ ก ารดิ จิ ทั ล
เ ชื ่ อ ม โ ย ง ร ะ บ บ ข ้ อ ม ู ล ข อ
หนั ง สื อ รั บ รองการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
(e – Foreign Certificate)
ก า ร เ ชื ่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล เ ริ ่ ม ต้ น
ธุ ร กิ จ

-4ปี พ.ศ. 2553 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจานวน 4 ผลงาน ครบทุกประเภท
รางวัลที่กาหนด (ปีโดยมีหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 302 กระบวนงาน จากจานวน 109 หน่วยงาน และ
ปรากฏว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด เป็นรางวัลดีเด่น 3 รางวัล และรางวัลชมเชย
1 รางวัล ซึ่งถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์สาคัญ 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) และเอกสารประกอบคาขอ
ชุดเดียวกัน (Single Document) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานข้ามกระทรวง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ทาให้สามารถรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีและขอเลขที่บัญชี นายจ้างได้
ณ จุดเดียวที่ศูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการติดต่อราชการ
จาก 3 หน่วยงานเหลือหน่วยงานเดียว และจาก 4 วันเหลือเพียง 90 นาที (ต่อมาได้ลดเหลือ 60 นาที)

-52. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงานจากผลงาน
การออกหนังสือรับรองและเอกสารทะเบียนนิตบิ คุ คล ผ่านระบบ e-Service ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
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)

-64. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงานจากผลงาน
การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน
ให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ต่อมาในปี 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัล
ชมเชย ประเภทภาพรวมกระบวนงาน จากผลงานการให้บริการรับงบการเงินแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นผลงาน
ที่สามารถลดภาระและอานวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดส่งงบการเงินประจาปี โดยลดภาระการจัดทา
เอกสารงบการเงินจากเดิม 2 ชุดเหลือเพียงชุดเดียว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการจัดทางบการเงินของนิติบุคคล
ทั่วประเทศได้กว่าปีละ 8 ล้านบาท และขยายพื้นที่ให้บริการรับงบการเงิน โดยให้สามารถนาส่งงบการเงินได้ที่
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกแห่งทั่วประเทศ และทางไปรษณีย์ ทาให้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ ายได้
อย่างมาก โดยได้มีการมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

ปี 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภท
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ผลงาน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาการให้บริการจองชื่อนิติบุคคล โดยได้ปรับช่องทางการให้บริการจองชื่อ
จากเดิมต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เป็นการให้บริการจองชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทาให้ลดระยะเวลา
ในการตรวจจองชื่อนิติบุคคลจาก 2 วัน เหลือเพียง 20 นาที เป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทาให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และรองรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (e-Registration) แบบครบวงจรในอนาคต
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ปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภท
การพั ฒ นาการบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ จากผลงานการพั ฒ นาระบบคลั ง ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ( Business Data
Warehouse) ซึ่งเป็นผลงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาเพื่อให้บริการออนไลน์ข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูลการลงทุนของคนต่างชาติ การค้นหาคู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจ การจัดอันดับธุรกิจ
(Ranking) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจประกอบธุรกิจที่เหมาะสม
ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย และขยายการลงทุน

ปี 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภท
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการพัฒนาระบบตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน
DBD e-Service Application ซึ่งเป็นผลงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ
ของผู้ประกอบการโดยการให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart phone หรือ Tablet
ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุ ร กิ จ และขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ให้ นิ ติ บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ประชาชนในการทาธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น
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ปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัล ระดับดี ประเภท
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานการให้บริการนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ซึ่งเป็นผลงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ พัฒนาระบบและกระบวนการให้บริการนาส่งงบการเงินในรูปแบบ
เอกสารเดิม เปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยนาเทคโนโลยี XBRL มาประยุกต์ใช้เป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นลาดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย
และการเดินทางของนิติบุคคล รวมถึง รองรับการเป็นคลังข้อมูลงบการเงิน โดยให้สามารถนาข้อมูลทางการเงิน
มาวิเคราะห์ได้แบบ Real Time ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการ Re-Key ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ลดภาระการทางานและค่าใช้จ่ายในการประมวลผล
ข้อมูล และยกระดับการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และทันสมัยมากขึ้น

ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทการ
พัฒนาการบริการ จากผลงานระบบงานผู้ทาบัญชี (e-Accountant) เป็นระบบงานที่อานวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการแจ้งการทาบัญชี ตามที่กฎหมายกาหนด โดยเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี แบบ Single Point , Single Form และ
Single Number เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถ
ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการกั บกรม และสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
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ปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับ ดี ประเภท
การพั ฒ นาการบริ ก าร จากผลงานระบบจดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ( e-Secured)
เป็นระบบงานที่อานวยความสะดวกให้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทาให้
สามารถนาเงินไปใช้เพื่อการลงทุน พัฒนาสินค้าและบริการ เพิ่มสภาพคล่องให้กิจการได้มากขึ้น ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (online) อย่างเต็ม รูปแบบ ตั้งแต่การยื่นคาขอ การชาระค่าธรรมเนียม การออกใบเสร็จ
สามารถรองรับการยื่นคาขอจากทั่วประเทศ และสามารถตรวจค้นข้อมูลได้ทันที ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
จดทะเบียน ลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง (Zero touch) และลดการใช้เอกสาร (Paperless)

ปี 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ
บริการ ระดับดี จากผลงานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งเป็นระบบ
การให้บริการรับจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรองรับการดาเนินการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการของ
การจดทะเบียน ได้แก่ การกรอกข้อมูลประกอบการจดทะเบียน การยื่นคาขอจดทะเบียน การรับจดทะเบียน
การชาระค่าธรรมเนียม และการรับหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาเพื่อจดทะเบียนที่หน่วยให้ บริการ
ซึ่ ง ท าให้ ป ระหยั ด ทั้ ง เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย และลดต้ น ทุ น ในการด าเนิ น งาน ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ของ
ผู้ประกอบการ
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ปี 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรม
การบริการ ระดับดีเด่น จากผลงานหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Certificate File)
โดยได้นาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) มาใช้ในการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ซึ่งเป็นรูปแบบการระบุตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยบน
หนังสือรับรอง แทนการลงชื่อรับรองในเอกสารฉบั บจริ ง ผู้รับบริการสามารถขอรั บหนังสือรั บรองนิ ติ บุ คคล
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และ DBD Application
บนมือถือ Android และ IOS สามารถนาไปใช้เป็นไฟล์แนบในการดาเนินธุรกรรม เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจ ทาให้เกิดความคล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง สู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy)

ปี 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับ
การอานวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น ใน 2 ผลงาน ได้แก่ ยกระดับการให้บริการอานวย
ความสะดวกในการให้บริการด้วยบริการดิจิทลั ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
( e-Registration) โดยนาระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ e-KYC มาใช้ในการจดทะเบียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบผลการใช้บริการได้แบบ Real Time และ เชื่อมโยงระบบข้อมูลขอ
หนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว (e – Foreign Certificate ) โดยการพั ฒ นาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (Single Unit) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร) โดย
ให้นักลงทุ นชาวต่างชาติที่ดีรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอหนังสือ

- 11 รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้โดยไม่ต้องมาติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกครั้ง โดยทั้ง ๒
ผลงานนี้เป็นผลงานที่เป็นการพัฒนางานบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการยกเลิก
ข้อกาหนดในกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการรวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) เพื่อให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย

อีกทั้งปี 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับ รางวัล เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
บูรณาการข้อมูลเพือ่ การบริการ ระดับดี จากผลงานการเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ โดยรวมขั้นตอนการจด
ทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร และการขึ้น
ทะเบียนนายจ้างของสานักงานประกันสังคมให้อยู่ในขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการเดินทางไปติดต่อ
อีก 2 หน่วยงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ไม่จาเป็นกับภาคธุรกิจ

• รางวัล “คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ประจาปีงบประมาณ 2557
ในปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ในหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความโดดเด่นในการให้ความสาคัญต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงมีการสร้างความผูกพัน
ความสัมพันธ์อันดี และการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อนามา
ปรับปรุงบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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• รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2558
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน "ศูนย์เครือข่าย
ธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุร”ี ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และหน่วยงานภาคประชาชน คือ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้คัดเลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนาร่องในการจัดตั้ง "ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club)” ณ สานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างธุรกิจในพื้นที่ สนับสนุนให้
ผู้ประกอบธุรกิจไทยเกิดการรวมตัว ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในทุกระดับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวก (Facilitator) กับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่อย่างครบวงจร

รางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น” ประจาปีงบประมาณ 2554 – 2555
กรมบัญชีกลาง ได้จัดทาโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับ
กรม เพื่อให้มีการกากับดูแลและจัดทาบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อันจะส่งผลให้งบประมาณการเงินระดับ
กรมและระดับกระทรวง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ก่อนพิจารณาจัดอันดับ ส่วนราชการที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีสูงสุด เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมีหน่วยงานระดับกรม จั งหวัด และกลุ่มจังหวัด
ทั่วประเทศ จานวน 9 หน่วยงาน (จากกว่า 300 หน่วยงาน) ในปี 2554 และจานวน 6 หน่วยงาน (จากกว่า
❖

- 13 300 หน่วยงาน) ในปี 2555 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "บัญชีภาครัฐ
ดีเด่น” จากกรมบัญชีกลางถึง 2 ปี ติดต่อกัน

ประกาศเกี ย รติ คุ ณ การรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน ( Certified
Fundamental Level) ประจาปี พ.ศ. 2556
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผ่านการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจประเมินจากสานักงาน ก.พ.ร.
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดั บ พื้ น ฐาน (Certified Fundamental Level) ประจ าปี พ.ศ. 2556 ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ระดั บ กรม
จั ง หวั ด และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 108 หน่ ว ยงาน เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีการนาองค์การอย่างมีทิศทาง ตามวิสัยทัศน์ “มืออาชีพ
ด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย” โดยปรากฏผลลัพธ์อย่างเด่นชัด อาทิ ภาพลักษณ์
การบริการที่ทันสมัย การนาเทคโนโลยี เข้ามาให้บริการ และการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐ
❖

รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ประจาปี พ.ศ. 2554 – 2555 และ 2557 - 2559
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการกาหนดมาตรฐานความโปร่งใส
เพื่อใช้ในการประเมินและตรวจสอบทุกส่วนราชการ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสครบทุกมิติด้วยคะแนนเต็มทุกมิติทุกตัวชี้วัด ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
"องค์กรโปร่งใส”
❖

- 14 รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2557
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง
❖

รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานของกรมการท่องเที่ยว ประจาปี พ.ศ. 2560
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ร่ ว มบู ร ณาการกั บ กรมการท่ อ งเที่ ย ว ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวในลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอาพราง (NOMINEE) มิให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่ องเที่ยว
ของประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทย
เป็นตัวแทนอาพราง (NOMINEE) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีขอบเขตความร่วมมือ 4 ด้าน คือ ด้านการจดทะเบียน
และการอนุ ญ าต ด้ า นการประสานและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลและป้ อ งปราม และด้ า น
การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันในจังหวัดเป้าหมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ของประเทศ เช่น จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
❖

รางวัลหน่วยงานบูรณาการดีเด่นและเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจาปี 2561
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ รั บ รางวั ล จากกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (ดี เ อสไอ) ซึ่ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย การเป็นเครือข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง เข้าร่วมกับกิจกรรม
❖

- 15 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและ/หรือให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ แสดงออกถึงความเสียสละ ปกป้อง พิทักษ์สังคมด้วยความกล้าหาญ โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย
หรืออุทิศตนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อช่วยเหลือสังคม และบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนรวม และสังคม

รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2556 และ 2559-2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) โดยในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น
1
ใน 20 องค์กรจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับรางวัลชมเชย แสดงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อตรงในการดาเนินงานขององค์กรที่ เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดี แก่สาธารณชน เพื่อสร้าง
ค่านิยมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน คือ 1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อม
รับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน 2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม 3) องค์กรให้ความสาคัญกับ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล 4) องค์กรดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน
❖
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WSIS Project Prizes ในสาขา Access to Information and Knowledge 2019

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัล WSIS Project Prizes ในสาขา Access to Information
and Knowledge 2019 ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union
: ITU) ภายใต้ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ คั ด เลื อ กให้ DBD DataWarehouse+
เป็น 1 ใน 5 Champion ของการประกวด
❖

รางวัล Digital Transformation Award 2019

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา
Government Intelligence จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ สู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ตามแนวทางของแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564 และเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ได้ส่งเสริมพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลได้ตาม
เป้าหมาย มีผลลัพธ์สูงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการดาเนิน
โครงการด้านดิจิทัล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งโครงการคลังข้อมูลธุรกิจ : Business Data Warehouse
เข้ า ร่ ว มประกวดในสาขา Government Intelligence การใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และ รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และ รางวัลการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ ด้วยคะแนนสูงสุด ซึ่งจัดโดยสานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในงาน “Digital Government Award 2019” เป็นการมอบรางวัล
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง ให้การสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ ซึ่งการันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่
❖
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รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในงาน Digital Government Award 2020
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) โดยเป็น
๑ ใน ๑๐ หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ ไ ด้ รั บ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในปี นี้ ซึ่ ง จั ด โดย ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์ ก ารมหาชน) (สพร.) ภายในงาน “Digital Government Award 2020” อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น 1 ใน 5
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (2562 - 2563) โดยเป็นการมอบรางวัลที่เป็นการการันตีถึงความ
มุ่งมั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการยกระดับการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและ
ประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทาธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย รวมทั้ง สามารถนาเอกสารดังกล่าวไปดาเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มี การนา Big Data เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกแก่ ภาคธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
❖

- 18 รางวัลผู้นาองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจาปี ๒๕๖๔ พร้อมรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการในงาน Digital
Government Award 2021
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ผู้ น าองค์ ก รดิ จิ ทั ล ดี เ ด่ น ประจ าปี 2564
และ ยั ง ได้ รั บ โล่ ร างวั ล รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Digital Government Awards) ด้ ว ยคะแนนสู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ ที่ 1
ของหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งจัดโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในงาน “Digital Government Award 2021” เป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้นา
องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง ให้การ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยยกระดับการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน
ผ่านระบบดิจิทัล อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและอานวยประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ ภาค
ธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทาธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
❖
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