
Business Redesign Process 
กรณีศึกษากระทรวงพาณิชย์ 

โดย 

นายชัยณรงค์  โชไชย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  

25 มีนาคม 2559 1 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการจดทะเบียนธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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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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หมายเหตุ : หากนับระยะเวลาตามเกณฑ์ของ World Bank จะลดระยะเวลาจาก 32 วัน 4 วัน 
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ขั้นตอน 

การด าเนินการ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ระยะเวลา 

(วัน) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

1. การจองชื่อนิติบุคคล  2  -  20 นาที  -  

2. การช าระเงินทุนเข้าธนาคาร  1  -  60 นาที  -  

3. การจัดท าตรายาง  4  300-500  90 นาที  300-500  

4. การจดทะเบียนนิติบุคคล (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า)  

1  5,900  
Single Point  

60 นาท ี 
5,900  

5. ขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(กรมสรรพากร)  

2  -  

6. ขอเลขที่บัญชีนายจ้าง  
(ส านักงานประกันสังคม)  

1  -  

7.ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)  

21  -  7  -  

รวม 32 6,400 

21  วัน 

3 ชม. 

50 นาท ี

6,400 



e-Starting Business 
                     

10 
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

กรมสรรพากร 

ระบบงาน 
จดทะเบียน 
นิติบุคคล 

ระบบงานบริการข้อมูลนิติบุคคล 
(Web Services) 

นิติบุคคล 
รายใหม่ 1. จดทะเบียน 

นิติบุคคล 

2. จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม 
เลขประจ าตัว 

ผู้เสียภาษ ี

4. โอนย้ายข้อมูล 
เข้าสู่ระบบงาน 

ของหน่วยงานพันธมิตร 

3. Load 
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
ผ่าน Web Services 

โดยการตั้งเวลา 
Load 

W
eb

 S
er

vic
es

 

กลุ่มเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
OFFLINE 

(ใช้ช่ัวคราวจนกว่ากรมสรรพากร 
พร้อมที่จะใช้ Single Number) 

Web Service  
Client 

Request  
Response 

DBD PARTNER 

1. ให้ Certificate แก่ 
RD เพ่ือติดตั้งที่ 
Application Server 

2. ให้ตัวอย่างโปรแกรม 
Web Services 
Client เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบ 

1. เตรียมเครื่อง Server 
พร้อม Application 
Server Software 

2. ติดต้ัง Certificate 
เข้ากับ Application 
Server 

3. เชื่อมต่อกับ DBD 
ผ่าน HTTPS 

4. พัฒนาโปรแกรม
ส าหรับ Load ข้อมูล 

DBD PARTNER 
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ประชาชน  
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) 

(1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ 3 หน่วยงาน  

(สพก. สปส. และกสร.) 

= 200 บาท * 3 หน่วยงาน  

= 600 บาท 

(2) ประหยัดค่าส าเนาเอกสาร 14 แผ่น = 14 แผ่น * 1 บาท 

= 14 บาท 

(3) ประหยัดเวลา 4 วัน (ค่าแรงขั้นต่ า 215 บาท) = 215 บาท * 4 วัน 

= 860 บาท 

 ประชาชน/บริษัท 

ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อราย  (1) +(2)+ (3)   

= ค่าเดินทาง + ค่าส าเนาเอกสาร + ค่าแรงงาน 

=600 + 14 + 860  = 1,474 บาท /ราย   
ประเทศชาติ 

 ผู้ประกอบการจัดตั้งใหม่ 

โดยเฉลี่ย/ปี 50,000 ราย (ปี 2553 จดทะเบียน  50,776 ราย) 

= 1,474 บาท * 50,000 ราย 

= 73,700,000 บาท 17 



 
  

 

Single Team 

IT 
Team 

Regulation 
Team 

Process 
Team 

ระดับบริหาร 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับนโยบาย 

18 
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“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” Digital Signature 

20 



กรุงไทย 
1,194 สาขา 

กรุงเทพ 
237 สาขา 

ออมสิน 
1,012 สาขา 

กสิกรไทย 
891 สาขา 

ไทยพาณิชย์         
1 สาขา 

ธนชาต 619 
สาขา 

21 



สมัครสมาชิก 
เพ่ือค าขอใช้บริการและช าระ

ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการ 

จัดส่งข้อมูลค าขอ
และข้อมูลการเงิน 

จัดส่งไฟล์เอกสาร 
ให้ธนาคาร 

พิมพ์เอกสาร ตรวจสอบ
ข้อมูลและส่งมอบ 

ให้ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ 

1. 

2. 

3. 

4. 

22 

22 



ตัวอย่างใบเสร็จค่าธรรมเนียม 

23 23 



4. DBD ลายน ้า  ปกติจะ
เป็นสีเทาอ่อน  หากน้าไป
ถ่ายส้าเนาท่ีระดับความ

เข้มปกติภาพลายน ้าจะไม่

ปรากฏ  หากน้าไปถ่าย

ส้าเนาที่ระดับความเข้ม

มากกว่าปกติ  ลายน ้าจะมี

สีเข้มไม่คมชัด 

 

4 

1. QR Code บรรจุข้อมลูที่ส้าคัญจ้านวน 

250 ตัวอักษร เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง

ของหนังสือรับรอง  ได้แก่ 

-  เลขทะเบียน 

-  ช่ือนิติบุคคล  

-  วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน 

-  ทุนจดทะเบียน (ตัวเลข)  

-  ที่ตั งส้านักงานใหญ่  

-  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง  

-  ช่ือกรรมการ  (บรรจุไดไ้มเ่กินจ้านวน

ตัวอักษรที่เหลืออยู่) 

โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่สามารถอ่าน

รหัส QR Code ได้ 
 

1 

3.  สามารถน้าตัวเลข Ref  
ไปตรวจสอบหน้า website  
www.dbd.go.th   
โดยเข้าเมนู “บริการ

ออนไลน/์ตรวจสอบหนังสือ

รับรองนิติบุคคล

อิเล็กทรอนิกส์“จะพบหน้า

หนังสือรับรองที่มีข้อความ

ตรงกัน  

 

2. Micro Text   เอกสาร
ต้นฉบับสามารถอ่านโดยการใช้

แว่นขยายส่องดูจะพบข้อความ  

“ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

Department of Business 
Development ” หากน้าไป
ถ่ายส้าเนาจะไม่สามารถอ่าน

ข้อความดังกล่าวได้ 

 

2 

3 24 



  โดยใช้โปรแกรมที่สามารถอ่าน  
  รหัส QR Code ได้เช่น QR Code Reader 

25 
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           การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารของนิติบุคคล 
     ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ และมีผลตามกฎหมาย ใช้เป็นต้นฉบับ 
     ได้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ด าเนินการตาม 
 
              

28 



ลดระยะเวลาในการเดินทาง จากที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ส านักงานของ  
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง เป็นการติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขา 
       ของธนาคารที่ผู้รับบริการสะดวก ลดเวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 3 ชั่วโมง 
 

    ลดระยะเวลาการให้บริการจาก 20-30 นาที เหลือเพียง 20 นาท ี 
 

ลดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการจากเดิม  3 ขั้นตอน 3 จุด เหลือเพียง 
       การติดต่อขอรับบริการเพียงขั้นตอนเดียว จุดเดียว 

 

    เพิ่มจุดให้บริการประชาชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จาก 87 สาขา 
       โดยขยายเพิ่มขึ้นอีก 3,955 สาขา จากธนาคารพันธมิตร 6 ธนาคาร คือ 
       ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์
       ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน  
  29 



 
     

ระบบการให้บริการรับงบการเงิน 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing) 

30 



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ   2.แสดงหลักฐานเพื่อ   
อนุมัติการลงทะเบียน 

3.อนุมัติการ
ลงทะเบียน 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

พิมพ์แบบ 
ค าขอ 

กรอกผ่าน 
หน้าเว็บไซต์ 

ดาวน์โหลด
แบบค าขอ 

หน้าเว็บไซต์ 

กรอกข้อมูล
บนแบบค าขอ 

เตรียมหลักฐาน 

แสดงตัวตนต่อ
เจ้าหน้าที่กรมฯ 

 
รับรหัสลับ (Code)  

 

Login เข้าระบบ+เปิดสิทธิ
ใช้งานพร้อมรหัสลับ 

(Code) 

เริ่มเข้าใช้งานระบบ 

4.เปิดสิทธิใช้งาน 

ตรวจสอบข้อมูล 
และหลักฐาน 

อนุมัติการลงทะเบียน 

นิติบุคคล นิติบุคคล เจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าที ่

หรือ 

รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เปิดการใช้งาน (Active) 

นิติบุคคล 

ขั้นตอนแสดงหลักฐานเพ่ืออนุมัติการลงทะเบียน 

แบบค าขอ 

การขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้งานระบบ 

31 



กระบวนการน าส่งงบการเงินในปัจจุบัน 

 นิติบุคคลท่ีต้อง 
ส่งงบการเงิน  
500,000 ราย 

 บันทึกรูปภาพ 
(Scan)  

และจัดเก็บ 
เอกสารกระดาษ 

 บันทึกข้อมูล 
ในรูปแบบ 

ของตัวอักษร (Text) 

ประมวลผล วิเคราะห์ และ 
ให้บริการแก่ประชาชน 

 ยื่นงบโดยใช้ 
เอกสารกระดาษ 

ระยะเวลา 
ประมาณ 1 เดือน 

ระยะเวลา 
ประมาณ 4-5 เดือน 

เดิม 

 ที่มาของโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

 กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า 

ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 5 – 6 เดือน 

32 



บรรยากาศการยื่นงบการเงิน 

ช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนพฤษภาคม 

33 



 
                          คือ  ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Report Language) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรับงบการเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับงบการเงินแก่ผู้มีหน้าที่น าส่งงบการเงิน 
นอกเหนือจากการรับข้อมูลในรูปแบบเอกสารเช่นเดิม 

 การน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing ) 
 

e-Filing 
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ระยะเวลา 
ด าเนินการได้ทันที 

(Real Time) 

สนับสนุนความมั่นคง 
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

เชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงานพันธมิตร  

9 แห่ง 

1 

นิติบุคคลท่ีต้อง 
ส่งงบการเงิน  
500,000 ราย 

เว็บไซต์ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(www.dbd.go.th) 

ประมวลผลวิเคราะห์และ 
ให้บริการแก่ประชาชน 

2 

วิธีที่ 2 บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม  
XBRL in Excel 

/ XBRL / Web Services 

วิธีที่ 1 กรอกข้อมูลบนหน้า 
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระบวนการน าส่งงบการเงินรูปแบบใหม่ (e-Filing) 
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● การลงนาม MOU ของหน่วยงานพันธมิตร 

การด าเนินโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

36 



การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

37 
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ประโยชน์ของโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

ภาครัฐ 

ธุรกิจเอกชน และประชาชน ภาครัฐ 

อ านวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร           
ณ จุดเดียว 

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารงบการเงิน 
และเอกสารประกอบต่างๆ ให้                      

แต่ละหน่วยงาน 

ลดต้นทุนค่าเดินทาง และลดเวลาในการน าส่ง
งบการเงิน 

สามารถให้บริการข้อมูลงบการเงินได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความถูกต้องทันต่อ

สถานการณ์เศรษฐกิจ 

เพ่ิมช่องทางในการน าส่งงบการเงิน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการส่งงบ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการรับและ
ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน 

สามารถประมวลผลข้อมูลงบการเงินได้ทันที 
(Real Time) 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลงบ
การเงินแก่ประชาชน 

พัฒนารูปแบบของข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานต่างๆได้ในอนาคต 

รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
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คลังข้อมูลธุรกิจ 

39 



 Business Data Warehouse 
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ก ำหนดเวลำเปิดบริกำร  สถำนท่ีบริกำร 

41 

• MOC e- Service  กา ร ให้ บ ริ ก า รข้ อ มู ล ผ่ า นมื อ และ เ ว็ บ ไ ซต์  

                                 for One key word to i-contact 

• MOC Single point การบริ การ  ณ จุ ด เดี ยว  
                               fo r  one po in t  contac t  



MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT 
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MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT 
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MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT 
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MOC SINGLE POINT FOR ONE POINT CONTACT 
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รับค าขอ 
• ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
• ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
• ขอจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออกน าเข้า 
• ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
• ขอการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย 
• ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว 
• ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน าเข้าขายเครื่องชั่งสินค้า 
• การบริการขนย้ายสินค้าควบคุม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า 
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ให้ค าปรึกษา 
•การให้บริการข้อมูลด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
• AIC Information Center สมัครสมาชิกเพ่ือรับข้อมูล ข่าวสาร   
  ผ่านทาง e-mail  ทุกสัปดาห์ รวมถึงรับทราบกิจกรรมเสาวนา/ 
  สัมมนาของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
• การขอรับและให้บริการด้านเอกสารการค้า  

• การบริการด้านค าปรึกษาด้านข้อมูล กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ 

   ทางการค้า และรายชื่อผู้น าเข้าในต่างประเทศ 
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รับเรื่องร้องเรียน 

• การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงพาณิชย์ 
• การประสานงาน เชื่อมโยงการรับเรื่องร้องเรียนกับศูนย์ราชการสะดวก  
      (Government Easy Contact Centre : GECC)  
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MOC E- SERVICE FOR ONE KEY WORD TO I-CONTACT 
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MOC E- SERVICE FOR ALL DEPARTMENT 
 

51 
51 

 1 Keyword 

 1 Password 

1 Web portal 



รวมลิ้งค์เชื่อมสูทุ่กหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
MOC e- Service for All Department 
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  Mobile Application 

  การให้บริการข้อมูลผ่านมือถือ  

53 



MOC Tracking 

MOC Statistics 
บริการข้อมูลสถิติมูลค่าการค้าของ
ไทย ทั้งการน าเข้า และส่งออก 

บริการข้อมูลสถิตินิติบุคคลจัดตั้ง
ใหม่และธุรกิจเด่น 

บริการติดตามสถานะการสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้ากับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ทั้งงานแสดงสินค้าในประเทศ และ 
ต่างประเทศ 

บริการข้อมูลสถิติการค้าชายแดน 54 



ระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า 

(Trade Intelligent System)  
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ก้าวต่อไป 



ระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
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• ระบบสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และ
รายงานสถานการณ์ (Text 
Analytic)  

• ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS Service)  

 

 

• ระบบการบริการข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)  

• ระบบ Web Portal ศูนย์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจการค้า  

• ระบบเว็บไซต์โครงการ  

• ระบบบริหารจัดการเอกสาร  

• ระบบคลังข้อมูลด้านเศรษฐกจิการค้า  

• ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)  

• ระบบบริหารจัดการ Big Data 

Information 

การจัดท ารายงาน  
9 กลุ่มข้อมูล 

ลักษณะตาราง/
กราฟ 

Knowledge 
รายงานสถานการณ์ 
ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ และ
คาดการณ์ 

• ระบบสนับสนุน 
• ระบบส าหรับการดึงข้อมูล 

แปลง และ โอนย้ายข้อมูล  
• ระบบการบันทึกและน าเข้า

ข้อมูลสู่ระบบคลังข้อมูล  
• ระบบงานด้าน Data 

Quality ของโครงการ  
• ระบบ Directory Service  

• Executive Report   

• วิเคราะห์ คาดการณ์ และเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจ 

• เฝ้าระวัง ควบคุมด าเนินงานทาง
เศรษฐกิจตามนโยบาย 

• การตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 

Intelligence 
- Crisis Management 

- Policy Monitoring 

- Policy Decision Making 
 

Data 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลจากหน่วยงาน
และสังคมออนไลน์ 



INTELLIGENCE KNOWLEDGE INFORMATION DATA 

Data Integration 

Enterprise ETL 

(Extraction , 
Transformation and 

Loading) 

Enterprise Data Quality 

Data Management 

 

Enterprise Data 
Warehouse 

Enterprise Content 
Management 

Presentation and User Interface 

 

Applications 

 

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 

ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้า  9 เร่ือง 

แหล่งข้อมูล 
 - หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ 
 - หน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 
 - หน่วยงานต่างประเทศ 
 - ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้  

• สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และรายงาน
สถานการณ์ (Text Analytic)  

• ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS Service) 

• องค์ความรู้ต่าง ๆ จากระบบ  
 
 

ระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
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สรุปแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Scope of Reengineering 

Process 

Organization 

Technology 

Infrastructure 

Simplified work flows 

Flattened Organization 

Integrated system 

Customer service oriented 
59 



Core Business 

Customer Centric 
 

Practical 
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แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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มาตรฐานชุดข้อมูล 

มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

มาตรฐานการพัฒนา
ระบบ 

OPEN DATA 
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ขอบคุณครับ 
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