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แนวทางบูรณาการการให้บริการ 
ของกระทรวงพาณชิย์

โดย

นายชัยณรงค์  โชไชย

รองอธิบดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า

รักษาการในต าแหน่งทีป่รึกษาการพาณชิย์ 

20 สิงหาคม 2558



แนวทางการให้บริการประชาชน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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Scope of Reengineering

Process

Organization

Technology

Infrastructure

Simplified work flows

Flattened Organization

Integrated system

Customer service oriented
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Core Business

Customer Centric

Practical
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แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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มาตรฐานชุดข้อมูล

มาตรฐานการ
แลกเปล่ียนข้อมูล

มาตรฐานการพัฒนา
ระบบ

OPEN DATA
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MOC 
Gateway

MOC Single 
Point Service

MOC            
e – Service

การพฒันาบริการในรูปแบบของ MOC Gateway                    

MOC Single Point Service
การให้บริการ ณ จุดเดียว
ของกระทรวงพาณชิย์

MOC e-Service
การให้บริการทางอเิลก็ทรอนิกส์
ของกระทรวงพาณชิย์
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ประชาชน/ /นิติบุคคล

MOC Gateway Project

MOC e-Service Project 
MOC Single Point Service 

Project Phase 1

MOC Smart Card

MOC Single Point Service 
Project Phase 2 

MOC 
e - Service  

Website Social 
Media

Mobile 
App

เจ้าหน้าที ่ Updated ข้อมูล

• Single Point
• Single Document
• Single Number

Call Center

CRM + Data Management

Conference Room Meeting Room

Counter Service 

Service Tracking Queuing System

เก็บข้อมูล
การให้บริการ (Log)

• บริการข้อมูล
• ติดตามข้อมูล

• บริการรับค าขอ 
จด / แจ้ง / อนุญาต

จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานพิจารณา

บริการ 3 in 1 ณ จุดเดยีว  
จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

ขอมีบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า 

• ข้อมูลท่ัวไป
• ข้อมูลตาม
ประเภทสินค้า

• ข้อมูลตาม
ประเภทบริการ

• บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

• Facebook
• Twitter
• Youtube

MOC Database + Data Warehouse 

เร่ิมต้นธุรกจิ (Starting Business) Service Center

Walk InWeb Portal

• ตรวจสอบ
ข้อมูล                
นิติบุคคล

• ข้อมูลราคา
สินค้า

• ดัชนี
ทางการค้า

• การน าเข้า
ส่งออก

• ศูนยก์ลางขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ
การคา้ของประเทศ

• เช่ือมโยงขอ้มูลทุกหน่วยงานใน
กระทรวงพาณิชยแ์บบบูรณาการ
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MOC e-Service

โครงการพฒันาระบบบริการข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ 
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ขอบเขตการด าเนินโครงการ



• เขา้ถึงบรกิาร e-service ของ

กรมต่างๆโดยใช้ SingleUser & 

Password จากเว็บไซต ์

www.moc.go.th

• ออกแบบเว็บไซตโ์ดยแบ่งตาม

ประเภทผ ูใ้ชง้าน และเน้ือหา

• มีขอ้ความอธิบายความหมายของ

แต่ละเมน ู

• ระบบสอบถามออนไลนแ์สดงทกุ

หนา้และอย ูใ่นต าแหน่งท่ีเรยีกใช้

งานง่าย

• สามารถแชรข์อ้มลูขา่วสารผา่น 

Social media ไดท้นัที

การพฒันาเวบ็ไซต์กระทรวงพาณชิย์
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การพฒันา Mobile Application กระทรวงพาณชิย์
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MOC 
e - Service 

การพฒันาช่องทางการส่ือสารออนไลน์ 
(Social Media) กระทรวงพาณชิย์
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โครงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดยีว ของกระทรวงพาณชิย์

14

MOC Single Point Service



ประชาชน/นิตบุิคคล

MOC Single Point Service Project

MOC Smart Card

Database Server 

• Single Point
• Single Document
• Single Number

บริการ 3 in 1 ณ จุดเดยีว  
จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

ขอมีบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า 

เร่ิมต้นธุรกจิ (Starting Business)

• บริการข้อมูล
• ติดตามข้อมูล

MOC Single Point Service Project 
Phase 2 

Call Center

CRM + Data Management

Conference Room Meeting Room

Counter Service 

Service Tracking Queuing System

เก็บข้อมูล
การให้บริการ (Log)

• บริการรับค าขอ 
จด / แจ้ง / อนุญาต

จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานพิจารณา

Service Center

Walk In

• ศูนยก์ลางขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ
การคา้ของประเทศ

• เช่ือมโยงขอ้มูลทุกหน่วยงานใน
กระทรวงพาณิชยแ์บบบูรณาการ

MOC Single Point Service Project 
Phase 1
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รูปแบบการให้บริการ MOC Single Point Service 

ผู้ใช้บริการกรอกแบบค าขอ
ของแต่ละหน่วยงานมายืน่ที ่

MOC Single Point

ผู้ใช้บริการ
ประชาชน / นิตบุิคคล

Walk In ขอใช้บริการติดต่อผ่านโทรศัพท์

ช้ัน 3 กระทรวงพาณชิย์ สนามบินน า้
และพาณชิย์จังหวดัทัว่ประเทศ Conference Room

Meeting Room

Service Tracking 
System

Queuing System

Conference System

เจ้าหน้าที ่MOC Single Point
- ให้บริการข้อมูลและค าปรึกษา 
- ตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อมูล
- สแกนค าขอและเอกสาร
- จดัส่งข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์

ให้หน่วยงานต่างๆ
ใช้ข้อมูลร่วมกนั

• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองนิตบุิคคล

ผู้ใช้บริการตดิต่อโทรศัพท์
เข้า MOC Single Point

Call Center System

เจ้าหน้าที ่MOC Single Point
จดัส่งเอกสาร (Hard Copy)
ทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานต่างๆ

เจ้าหน้าทีก่รมและหน่วยงานต่างๆ
พจิารณาและประสานงานผู้ใช้บริการ



ห้องประวตัิศาสตร์

ทางเข้าช้ัน 3 

ลานช้ัน 3 (ด้านนอกอาคาร)

รวม 18 เมตร

1.81 m1.81 m2.43 m

0.90 m
0.88 m

0.62 m9.55 m

1.13 m

1.80 m

2.40 m

1.80 m

1.13 m

รวม 8.26 เมตร

ขนาดห้อง กว้าง * ยาว * สูง = 8.26 เมตร * 18 เมตร * 2.4 เมตร
พืน้ที่ใช้สอย = 148.68 ตารางเมตร 

พืน้ทีด่ าเนินการโครงการพฒันาระบบให้บริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดยีว (MOC Single Point)

Counter Service

ห้องประชุมทางไกลผ่าน Video Conference

จุดรอรับบริการ

จุดสืบค้นข้อมูลและประชุมทางไกล 1 จุดต้อนรับและ
บริการจองควิ

จุดสืบค้นข้อมูล
และประชุมทางไกล 2

4.50 m

3.50 m

4.50 m9.00  m

4.76 mCall Center
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แบบจ าลองพืน้ที่ให้บริการ



ล ำดั
บ

หน่วยงำน ประเภทบรกิำร

รูปแบบกำรให้บรกิำร

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ
ข้อมู
ล จด

ทะเบี
ยน

แจ้ง อนุญำ
ต

1 พค. 1) ขอรบัใบอนุญำตประกอบธรุกจิของ
คนตำ่งดำ้ว

2) ขอหนงัสือรบัรองกำรประกอบธรุกจิ
ของคนตำ่งดำ้ว





กองบรหิำรกำรประกอบธรุกจิ
ของชำวตำ่งชำติ
กองบรหิำรกำรประกอบธรุกจิ
ของชำวตำ่งชำติ

2 คต. - ขอมบีตัรประจ ำตวัผูส่้งออก-น ำเข้ำ
สินค้ำ

 ส ำนกับรกิำรกำรค้ำ
ตำ่งประเทศ

3 ทป. -ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรค้ำ  ส ำนกัเครือ่งหมำยกำรค้ำ

4 คน. 1)ขออนุญำตประกอบกำรค้ำข้ำว
2)ขอหนงัสือรบัรองกำรประกอบธรุกจิ
น ำเข้ำ/ขำยเครือ่งชั่งฯ

3)บรกิำรขนย้ำยสินค้ำควบคุม พ.ร.บ. 
วำ่ดว้ยรำคำสินค้ำ

4)บรกิำรขนย้ำยควบคุม ตำม พ.ร.บ. 
ควบคุมโภคภณัฑฯ์









กองส่งเสรมิกำรค้ำสินค้ำ
เกษตร
ส ำนกัชั่งตวงวดั
ศนูยร์บัเรือ่งร้องเรยีนและ
แก้ไขปญัหำฯ
ศนูยร์บัเรือ่งร้องเรยีนและ
แก้ไขปญัหำฯ

5 อคส. - ขอคนืหลกัประกนัสัญญำซือ้ขำย  องคก์ำรคลงัสินค้ำ

6 จร. - ให้บรกิำรดำ้นค ำปรกึษำ ค ำแนะน ำ
และข้อมูลเกีย่วกบักำรใช้ประโยชนจ์ำก
กำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำของ AEC 
Information Center หรอื AIC

 AIC Information Center

7 สค. - ให้บรกิำรดำ้นค ำปรกึษำของ  ศนูยบ์รกิำรส่งออกแบบ

กระบวนงานบริการของหน่วยงานในกระทรวงพาณชิย์ที่เข้าร่วมโครงการ MOC Single Point Service
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ระบบสารสนเทศเชิงลกึด้านเศรษฐกจิการค้า
(Trade Intelligent System)
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ระบบสารสนเทศเชิงลกึด้านเศรษฐกจิการค้า 

22

• ระบบสบืคน้ วเิคราะหข์อ้มลู และ
รายงานสถานการณ์ (Text 
Analytic) 

• ระบบการบรหิารขอ้มลูสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์(GIS Service) 

• ระบบการบรกิารขอ้มลูขา่วสารทาง
อเิล็กทรอนกิส ์(e-Services) 

• ระบบ Web Portal ศนูยข์อ้มลูดา้น
เศรษฐกจิการคา้ 

• ระบบเว็บไซตโ์ครงการ 

• ระบบบรหิารจัดการเอกสาร 

• ระบบคลังขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิการคา้ 

• ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลู (Data Exchange) 

• ระบบบรหิารจัดการ Big Data

Information

การจดัท ารายงาน 
9 กลุม่ขอ้มลู 

ลกัษณะตาราง/
กราฟ

Knowledge
รายงานสถานการณ์ 
ขอ้มลูส าหรบัการ
วเิคราะห ์และ
คาดการณ์

• ระบบสนบัสนุน
• ระบบส าหรับการดงึขอ้มลู

แปลง และ โอนยา้ยขอ้มลู
• ระบบการบนัทกึและน าเขา้

ขอ้มลูสูร่ะบบคลงัขอ้มลู
• ระบบงานดา้น Data 

Quality ของโครงการ
• ระบบ Directory Service 

• Executive Report

• วเิคราะห ์คาดการณ์ และเตอืนภัย
ทางเศรษฐกจิ

• เฝ้าระวงั ควบคมุด าเนนิงานทาง
เศรษฐกจิตามนโยบาย

• การตัดสนิใจเชงินโยบาย

Intelligence
- Crisis Management

- Policy Monitoring

- Policy Decision Making

Data

การบรหิารจดัการ
ขอ้มลูจากหนว่ยงาน
และสงัคมออนไลน์



INTELLIGENCEKNOWLEDGEINFORMATIONDATA

Data Integration

Enterprise ETL
(Extraction , Transformation 

and Loading)

Enterprise Data Quality

Data Management

Enterprise Data Warehouse

Enterprise Content 
Management

Presentation and User InterfaceApplications

Business Intelligence

Desktop Browser

Mobile

Enterprise Portal

GIS

Database Management 
System

Data Modeling Tool

BIG DATA

Data Entry

Crisis Management
Policy Monitoring
Policy Decision Making

ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า  9 เร่ือง

แหล่งข้อมูล
- หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์
- หน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์
- หน่วยงานต่างประเทศ
- ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (WTA,CEIC)

• สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และรายงาน
สถานการณ์ (Text Analytic)

•ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS Service)

•องค์ความรู้ต่าง ๆ จากระบบ

ระบบสารสนเทศเชิงลกึด้านเศรษฐกจิการค้า 
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ขอ้มลูเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิการคา้ 9 
เร ือ่ง (Trade Intelligent System)

1. ขอ้มลูการคา้ในภาพรวมและราย
สาขา

2. ขอ้มลูกฎหมาย กฎระเบยีบ ที่
เก ีย่วขอ้งกบัการคา้ในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ

3. ขอ้มลูการเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ

4. ขอ้มลูการสนบัสนนุการใหส้ทิธิ
ประโยชนท์างการคา้

5. ขอ้มลูการสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง
ประเทศ และการจดังานแสดงสนิคา้

6. ขอ้มลูการคา้ในประเทศ

7. ขอ้มลูการประกอบธุรกจิ

8. ขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญา

9. ขอ้มลูการคา้กบัประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)

ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์

ส านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารคา้

กรมการคา้ตา่งประเทศ

กรมการคา้ภายใน

กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

ส านกันโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

14 ระบบ

หน่วยงานภายนอก
- กรมศุลกากร - สมาคม 
- กระทรวงแรงงาน - ฯลฯ
- กระทรวงการคลัง

ระบบสารสนเทศเชิงลกึด้านเศรษฐกจิการค้า 



INTELLIGENCEKNOWLEDGEINFORMATIONDATA

ข้อมูลสารสนเทศเชงิ
ลึก  ที่เก่ียวข้องกับ
การค้าในประเทศ 

(เร่ืองที่ 6)
----------

ด้านข้อมูลการ
บริหารจัดการข้าว 

ข้อมูลภายนอกท่ีใช้ร่วมกนัได้
- สถิติมูลค่าการค่าเชิงลึกรายประเทศ
และรายสินค้า
- อตัราแลกเปล่ียน

ข้อมูลภายในกระทรวงพาณิชย์
- การพยากรณ์ผลผลิตข้าวต่อไร่แยก
ตามพนัธุ์ (คน.)

- ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารประจ าวนั
(คน.)

- ข้อมูลไซโล ห้องเยน็ โกดงั (คน.)

- ผู้ประกอบการค้าข้าว (คน.)

- ข้อมูลด้านคลงัสินค้าส่วนกลาง
ภมิูภาค (อคส.)

ข้อมูลนอก
- ราคาข้าวในประเทศ (FOB PRICE) ข้อมูล
อตัราแลกเปล่ียน ปริมาณผลผลิต ราคา
ตลาดโลก (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย)

- ผลพยากรณ์การผลิต (สศก.)

- ราคาข้าวเปล่ือก ณ จดุรบัซ้ือ (กรมการ
ข้าว)

- ต้นทุนการผลิตข้าว (ศนูยพ์ฒันา
ความรู้การซ้ือขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า)

การบริหารจดัการ
ผลผลิตข้าว

ในฤดกูาลใหม่

- การวางแนวทางการระบายข้าว
ในสตอ๊กของรฐับาล
- ทิศทางราคาข้าว เพื่อวาง
นโยบายในการบริหารจดัการ
การจ าหน่าย
- แนวโน้มผลผลิตข้าวในอนาคต
เพื่อวางนโยบายด้านการตลาด

- สรปุผลผลิตข้าวใหม่ท่ีอยู่
ในไซโลในประเทศไทย
- สถิติของผลิตข้าวในรอบ 10

ปีท่ีผ่านมา
- สถิติความเคล่ือนไหวของ
ราคาข้าวในประเทศในรอบ
10 ปีท่ีผ่านมา
- รายงานสรปุผลผลิตข้าวต่อ
ไร่ในฤดกูารผลิตใหม่เมื่อ
เทียบกบัฤดกูาลท่ีผ่านมา

ตัวอย่าง เร่ืองที่ 6 การค้าในประเทศ (การบริหารจัดการข้าว)
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ขอบคุณครับ
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