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1. ที่มาและแนวคิดส าคัญ : เสียงสะท้อนภายในจากภาคธุรกิจ และประชาชน 

เสียงสะท้อน 
จากภาคธุรกิจ 
และประชาชน 

ขาดความชัดเจน 
เกี่ยวกับขั้นตอนที่ซับซ้อน 

ขอข้อมูล/เอกสาร
จ านวนมากที่ภาครัฐ 

มีอยู่แล้ว 

ติดตามสถานะได้ยาก ขาดการป้องกัน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

บริการใช้เวลานาน 
และขาดกรอบเวลา 

ที่ชัดเจน 

ไม่สะดวกเพราะ 
ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน 

และต้องมาด้วยตนเอง 

1 2 

4 3 

6 5 

  ตลอดช่วงชีวิตของประชาชน และตลอดวงจรธุ รกิจ  รวมถึ งนักท่องเที่ยว  ที่ต้องสัมผัสหรือใช้บริการภาครัฐ มักประสบปัญหาความไม่สะดวก และ 
มีความล าบากในการรับบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบของความเป็นจริง โดยจากมุมมองและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ ได้แก่  ประชาชน นักธุรกิจ 
และนักท่องเที่ยว จ าแนกปัญหาส าคัญ ๆ ของการให้บริการภาครัฐได้ 6 ข้อหลัก ๆ 
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หลักการปรับเปลี่ยนในงานบริการภาครัฐ 8 ประการ  
การยกระดับบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ต้องก าหนดหลักการและแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อเป็นหลักพื้นฐานในการออกแบบและ
พัฒนาบริการภาครัฐท้ังระบบ เมื่อศึกษารูปแบบการให้บริการท่ีควรจะเป็นจากประเทศผู้น าด้านการให้บริการภาครัฐ สามารถสรุปหลักการส าคัญได ้ 
8 ประการ ได้แก่ 
 

TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY 

TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE 

ช่องทางการบริการ 
สะดวกทันสมัย 

(Convenient &  
Modern Channels) 

พัฒนางานบริการ 
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

(Continuous 
Improvement) 

ข้อมูลเข้าใจง่ายและ
สอดคล้องกัน 
ทุกช่องทาง 

(Clear and Consistent 
Information) 

ลดการใช้เอกสาร และ 
ไม่ขอข้อมูลทีภ่าครัฐ 

มอียู่แล้ว 
(Ask for less) 

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียวโดยไม่ต้องติดต่อ

หลายหน่วยงาน 
(End-to-End 
Processing) 

มีกรอบเวลาและ 
มาตรฐานในการให้บริการ 

ทีช่ัดเจน 
(Commitment to  
Service Delivery) 

ลดความเสี่ยง 
ของการทุจริต 

(Reduce  
Corruption Risk) 

ตอบสนองต่อ 
ข้อร้องเรียนและ
ด าเนินการแก้ไข 
อย่างรวดเร็ว  

(Action on Feedback) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

หลักการอ านวยความสะดวกในงานบริการภาครัฐ 8 ประการ  
(8 Guiding Principles) 
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ปัญหาของภาคธุรกิจในการติดต่อกับภาครัฐ ตลอดวงจรธุรกิจ 
...เช่นเดียวกับภาคธุรกิจท่ีต้องติดต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง และการขอใบอนุญาตส่วนใหญ่ขาดความชัดเจนในด้านระยะเวลาและกรอบการ
พิจารณา... 

 ผู้ประกอบการต้องติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อจดทะเบียนธุรกิจและขอ
ใบอนุญาตต่างๆ ซ่ึงแต่ละกระบวนการใช้เวลานาน ใช้เอกสารมาก และขาด

ความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาและกรอบการพิจารณา 

ผู้ประกอบการ 

ติดต่อ 

ผู้ส่งออกต้องติดต่อหลายหน่วยงานเพ่ือขอใบอนุญาตต่างๆ 
และต้องใช้เอกสารมาก แม้ว่าจะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว 

ผู้ส่งออก 

กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า 

จดทะเบยีนหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิท 

ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 

ขอใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

ส านกังาน
เขต อบต. 

สผ. ขออนุมัตริายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

(EIA) 

สอจ./กรอ. 
ขอใบอนุญาตประกอบกจิการ 

ติดต่อ 

1. ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

2. ใบขนสนิคา้ขาออก 

3. ขอ้มลูการแจง้หรอืหกัเงนิ 

4. ขอ้มลูรายงานบญัชสีนิคา้ 

1. หนังสอือนุญาตใหน้ าสตัวน์ ้า 

    เขา้มาในราชอาณาจักร 

2. ใบอนุญาตน าสตัว/์ซากสตัว ์

    ออกนอกราชอาณาจักร  

ระบบของกรมประมง 

1. ใบอนุญาตการน าเขา้สง่ออก

สตัว/์ซากสตัว ์(ร.6/ร.9) 

2. ใบรับรองสนิคา้การเกษตร 

(Health Certificate) 

ระบบของกรมปศสุตัว ์

1. ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ  

2. ใบรับรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้ 

3. ใบอนุญาตและรับรอง 

     การสง่ออก-น าเขา้สนิคา้ทั่วไป 

ระบบของกรมการคา้ตา่งประเทศ 

1. ใบแจง้ขอ้เท็จจรงิน าเขา้สง่ออก

วตัถอุันตราย (วอ./อก.6) 

2. ใบอนุญาตอืน่ๆ 

ระบบของหนว่ยงานอืน่ๆ 

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ 

ระบบของผูใ้หบ้รกิารคยีใ์บขน 
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วิสัยทัศน์ในระยะยาวของการบูรณาการและยกระดับงานบริการภาครฐั 
วิสัยทัศน์ของการอ านวยความสะดวกในการรับบริการของภาครัฐในระยะยาว คือ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐทั้งระบบเข้าด้วยกัน เพ่ือการ ให้บริการ 
ทีเ่บ็ดเสร็จ รวดเร็ว และโปร่งใส และมีช่องทางบริการที่ยืดหยุ่นหลากหลาย 

In Person By Phone Online 

The Customer Centric Government 

ประชาชนสามารถรบับรกิารทกุอยา่งโดยใชเ้ลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

เด็กแรกเกดิ-
ปฐมวยั 

วยัรุน่นกัศกึษา วยัท างาน เด็กนกัเรยีน ผูส้งูอาย ุ

ภาคเอกชนสามารถรบับรกิารทกุอยา่งโดยใชเ้ลขทะเบยีนนติบิุคคล 13 หลกั 

วางแผน
ธุรกจิ 

ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ 

In Person By Phone Online 
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เชือ่มโยง
ขอ้มลู 
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FDI ในปี 2556 (พันล้าน USD) 

FDI ในปี 2552 (พันล้าน USD) 

(+747%) (+167%) 
(+278%) 

(+168%
) 

ข้อมูลการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ (FDI) ในอาเซียน  
ปี 2552-2556 

ที่มา:  FDI Statistics, UNCTAD 

นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น 
ในการบริหารจัดการภาครัฐด้านการลงทุน 

ขาดประสิทธิภาพในการดึงดูดเงินลงทุน
จากต่างชาติเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง  

อุปสรรคที่ภาครฐัไทยเผชิญในภาคการลงทุนในปัจจุบัน 

? 

ข้อมูลอันดับค ามง่ายในการปร กอบธุรกิจ (EODB) ปี 2552-2559

2558  2559

18

อินโดนีเซีย (109) 

สิงคโปร (1) 

มาเลเซีย (18)

ไทย (49)

1

114

26 46

1. ที่มา และแนวคิดส าคัญ (ต่อ) 
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2547  
(DB2005) 

19 (183) 

2548  
(DB2006) 

2549  
(DB2007) 

2550  
(DB2008) 

2551  
(DB2009) 

2552  
(DB2010) 

2553  
(DB2011) 

2554  
(DB2012) 

2555  
(DB2013) 

(ธนาคารโลกท าการศึกษาเพื่อจัดอันดับล่ งหน้า 1 ปี) 

13 (181) 15 (178) 

60 

Rank 

50 

40 

30 

20 
20 (145) 20 (155) 

18 (175) 17 (183) 

2556  
(DB2014) 

2557  
(DB2015) 

49 (189) 

10 

18 (189) 

12 (183) 

18 (175) 

2558  
(DB2016) 

26 (189) 

46 (189) 

รายงานผล Ease of Doing Business (EoDB) 2016 
ปี 2016 ธนาคารโลกใช้วิธีจัดอันดับแบบค่าเฉลี่ยล าดับเปอร์เซนต์ไทล์เป็น Distance to frontier  ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จากทั้งหมด 189 ประเทศ  
เป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 
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การจัดอันดับ Ease of Doing Business (EoDB) 

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ  
การอ านวยความสะดวก 
ต้ น ทุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  แ ล ะ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อ 
การด าเนินธุรกิจอย่างไร 

ขอบเขตการศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา 
พิจารณา 4 องค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 
โดยมีตัวช้ีวัดในการส ารวจ 10 ด้าน ตามวงจรธุรกิจ 
ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ 

Efficiency & 
Quality 

ประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รบัจากการใช้วิธีการวัดของ
รายงาน Doing Business 
1. จะท าให้ทราบว่าจะใช้ผลการจัดอันดับปรบัปรุง

บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ 
2. จะท าให้ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบตัิทีด่ีของประเทศอื่น 
3. กระตุน้ให้เกิดการ Reform และผลักดนัโครงการ

ปรับปรุงบริการอย่างชัดเจน 

รายงาน Doing Business คือ รายงานผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยธนาคารโลก “มุ่งเน้นการส ารวจ
การประกอบธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” 
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เร่งด่วนน้อย 

เร่งด่วนมาก 

ความเร่งดวนในการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน DTF 

ประเทศไทย ประเทศ World Best ระยะห่าง 

 ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (อันดับ 11) 90.5 99.88 เกาหลีใต ้ 9.38 

 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (อันดับ 96) 85.07 99.96 นิวซีแลนด ์ 14.89 

 ด้านการค้าระหว่างประเทศ (อันดบั 56) 84.1 100 ออสเตรีย 15.9 

 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (อนัดับ 39) 75.64 92.97 สิงคโปร ์ 17.33 

 ด้านการคุ้มครองผูล้งทุน (อนัดับ 36) 63.33 83.33 นิวซีแลนด ์ 20 

 ด้านการช าระภาษี (อนัดับ 70) 77.7 99.44 การ์ต้า 21.74 

 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (อันดบั 57) 62.69 84.91 สิงคโปร ์ 22.22 

 ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (อันดับ 57) 71.33 94.96 นิวซีแลนด ์ 23.63 

 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (อนัดับ 49) 58.84 93.81 ฟินแลนด ์ 34.97 

 ด้านการได้รับสินเช่ือ (อันดับ 97) 45 100 นิวซีแลนด ์ 55 

ผล Ease of Doing Business (EoDB) และโอกาสในการพัฒนา (ต่อ) 
ผลการด าเนินงานของไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 1 รายด้าน ด้านที่อยู่ในกลุ่มที่มีผลการด าเนินการใกล้เคียงกับ World Best ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 
ด้านการขอใช้ไฟฟ้า และด้านการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับด้านที่มีระยะห่างมากที่สุด คือ ด้านการได้รับสินเชื่อ 
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เร่ิมต้นธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ เลิกธุรกิจ 
1. การ
เริ่มต้น 
ธุรกิจ 

2. การขอ
อนุญาต 
ก่อสร้าง 

3. การขอ
ใช้ ไฟฟ้า 

5. การ
ได้รับ 
สินเชื่อ 

6. การ
คุ้มครอง  
 ผู้ลงทุน 

4. การจด
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

7. การ
ช าระภาษี 

8. การค้า
ระหว่าง 
ประเทศ 

9. การบังคับ
ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง 

10. การ
แก้ปัญหา 
การล้มละลาย 

ผล Ease of Doing Business (EoDB) และโอกาสในการพัฒนา (ต่อ) 

1. ขั้นตอนการจัดท าตรายาง 
2. ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ

ข้อบังคับในการท างาน 

1. ค่าธรรมเนยีมในการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
2. ดัชนคีุณภาพของการบริหารทีด่ิน (0-30)  

(ประเทศไทยได้ 13.5  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน) 

1. จ านวนครั้งและวิธีการในการจา่ยเงินสมทบประกันสังคม 
2. จ านวนประเภทภาษีและจ านวนครั้งท่ีต้องจ่ายภาษีรวม 
3. จ านวนช่ัวโมงในการเตรยีมการจนกระทั่งช าระภาษ ี

1. การสุม่ตรวจระหว่างก่อสร้างอาคาร 
2. ระยะเวลาการขอติดตั้งระบบบ าบดัน้ าเสยี ประปา  
3. ระยะเวลาการขอรับรองการเปดิใช้อาคาร 

1. ระยะเวลาในการยื่นค ารอ้งขอติดตัง้ไฟฟ้า 
2. ระยะเวลาในการเช่ือมต่อไฟฟ้าภายนอก 

1. ระยะเวลาการน าเข้าและส่งออกสนิค้า 
2. จ านวนเอกสารที่ใช้ในการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 

1. เครดิตบูโรไมไ่ดจ้ัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลผู้ค้าปลกีและข้อมูล
จากบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 

2. ไม่มีการให้บริการคะแนนเครดิตบโูรโดยหน่วยงานของภาครัฐ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการฟ้องรอ้งให้ผู้บริหารรับผดิ 
2. จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิตรวจสอบเอกสาร 
3. สิทธิของโจทก์ในการร้องขอเอกสารจากจ าเลย 

โดยไม่ตอ้งเฉพาะเจาะจง 
4. สิทธิในการเรยีกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 

เพื่อเรียกเพิ่มทุน 

1. ระยะเวลาในกระบวนการ
บังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง (การยื่นค าร้อง 
การพิจารณาคดี และการ
บังคับคดี) 

2. การด าเนินกระบวนการ 
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. จ านวนวันท่ีเจ้าหนี้รอ 
ในการไดร้ับเงินกูค้ืน 

2. การจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ 

3. อัตราเงินท่ีเจา้หนีไ้ด้คืน 
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• จากผลการจัดอันดับ Doing Business 2016 ของประเทศไทย (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558) อยู่ใน
อันดับที่ 49 จากจ านวนประเทศที่มีการส ารวจทั้งสิ้น 189 ประเทศ  

• เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบนโยบายและทิศทาง
ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันให้อันดับความยาก - ง่าย
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น  

• สรุปเรื่องเร่งด่วนที่ขอให้ภาครัฐด าเนินการ ได้แก่  

(1) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) โดยมุ่งเน้นความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  

(2) การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการภาครัฐ (ประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการ) 

1. ที่มา และแนวคิดส าคัญ (ต่อ) 
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4. จดทะเบียนธุรกิจ  (1) 
 
 

ยื่นข้อบังคับการท างาน  (21)  

ผังขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ  Doing Business  2016 

1. จองช่ือนิติบุคคล online (0.5) 

2. ช าระเงินค่าหุน้ (1)  

3. จัดท าตรายาง (4)  

 
 
 
1. ยื่นค าขออนุญาต (1) 
 
 
  

 
2. รับการตรวจก่อนอนุมัติ (1) 
 

4.แจ้งช่ือผู้ควบคุมงาน (1)  

1. ยื่นค าร้องขอติดต้ังไฟฟ้า (12)  

2. เช่ือมต่อไฟฟ้าภายนอก (18)  

4. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า (7)  

3. ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้า (2) 

12. ขอติดต้ังประปา (1) 

13. ตรวจการติดต้ังน้ าประปา (1) 

16. ตรวจสอบคร้ังสุดท้าย (1)   

3. รับใบอนุญาตก่อสร้าง (30) 

       : สิ่งที่ท าได้ดี        : สิ่งที่มีโอกาสปรับปรุง  : สิ่งที่ ตปท. ไม่มี 

5. ช าระเงินค่าจดทะเบียน (1)  

6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) 

New 

New 

5. สุ่มตรวจ 1 (1) 

6. สุ่มตรวจ 2(1) 

7. สุ่มตรวจ 3(1) 

8. สุ่มตรวจ 4(1) 

9. สุ่มตรวจ 5(1)  

10. สุ่มตรวจ 6(1)  

11. สุ่มตรวจ 7(1)  

14. ยื่นและอนุมัติบ าบัดน้ าเสีย (30) 

15. อนุมัติติดต้ังน้ าประปา (10) 

17. รับรองการใช้อาคาร (30)   

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 
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กฎ 
2/2 

ก่อน 
 1/1 

ระหว่าง 
  2/3 

หลัง 
 3/3 

ประกัน 
   1/2 

ผู้ตรวจ 
สอบ2/4 

New 

ดัชนีการควบคุมคุณภาพอาคาร (15) 

ดัชนีความน่าเช่ือถือ 
และความโปร่งใสของภาษี (8) 

New 

New 

New 

New 

1. การเริ่มต้นธุรกิจ 2. การขออนุญาตก่อสร้าง 3. การขอใช้ไฟฟ้า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กรมสรรพากร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

การประปานครหลวง 

การประปานครหลวง 

การประปานครหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 7 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง 
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ที่มา และแนวคิดส าคัญ 1 

2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลศิ 

15 

บริการภาครัฐเพื่อภาคธรุกิจ : Biz Portal  

3 

4 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 

แนวทางการพัฒนางานบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ : Biz Portal 
3.1 ความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนาระบบ Biz Portal 
3.2 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนินงานปัจจุบัน 
     3.3.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย (ก่อนมีระบบ Biz Portal) 
     3.3.2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
     3.3.3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
     3.3.4 การด าเนินการตามแผนระยะต่อไป 
3.4 ความเห็นจาก Worldbank ในการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Reform Update Feedback) 
 



2. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ : New Zealand (อันดับ 1) 

การ Log in เข้าสู่ระบบ Realme เพ่ือยืนยันตัวตน  
และเร่ิมตน้ธุรกิจของประเทศนิวซีแลนด ์

ขั้นตอนการเริ่มต้นธรุกิจของประเทศนิวซีแลนด์ 

ผู้ประกอบการ 

• ระยะเวลาที่ใช้ในขัน้ตอนการเร่ิมต้นธุรกิจ: 1 วัน 
• ค่าธรรมเนียม: 1) ค่าธรรมเนียมการจองชื่อบริษัท = NZD10.22 (= 239.19 บาท) 
                         2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจ = NZD150 (= 3510.58 บาท) 
หมายเหตุ ประชาชนทุกคนของประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต่แรกเกิด มีสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุ http://www.acc.co.nz/  ดังนั้นในขั้นตอนการเร่ิมต้นธุรกิจ จึงไม่มีกล่าวถึง
ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 
 

1) จองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์  

2) จดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ (e-forms) 

3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Internet Banking 

4) ไ ด้ รั บ จด ห ม า ย ต อ บก ลั บ ท า ง  e-mail พ ร้ อ ม
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการและผู้ถือหุ้น  

5) ส่ง fax แบบฟอร์ม พร้อมลายเซ็นของผู้ประกอบ
กิจการและผู้ถือหุ้น กลับมาภายใน 20 วัน (ถ้าเกิน 
20 วัน การจดทะเบียนธุรกิจท่ีท าไว้จะหมดอายุ) 

6) ผู้ประกอบการจะได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 
(The Certificate of Incorporation) ทาง e-mail 

ในเวลาเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนธุรกิจ 
สามารถยื่นสมัครออนไลน์เพ่ือขอเลข IRD ของบริษัท 
(Inland Revenue Department) และลงทะเบียน
ออนไลน์ส าหรับภาษี GST (Good and Service Tax) 

        Get a RealMe login 
        ระบบศูนย์กลางออนไลนภ์าครัฐ 

 
ท าธุรกรรมออนไลน์และ download แบบฟอร์ม

ผ่านเว็บไซต์ www.companies.govt.nz 
 

นิวซีแลนด์ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางออนไลน์ภาครัฐ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าสูร่ะบบการให้บริการของภาครัฐในช่องทางเดียว และเชื่อมต่อไปยังระบบธุรกรรม
ออนไลน์อ่ืน ๆ ผ่านเว็บไซต์กลาง 
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กรณีศึกษา : ระบบ OBLS ของประเทศสิงคโปร ์
ความสามารถหลักของ  

ระบบ OBLS 

ผู้ประกอบการ 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมกว่า 42 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 
• ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความง่ายในการลงทุนเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 
• 80% ของธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้ง ใช้บริการ OBLS  
• OBLS ลดค่าใช้จ่ายให้ภาคธรุกิจได้กว่า 41 ล้านดอลลารส์ิงคโปร์  

• มีเว็บไซต์ศูนย์รวมการขอใบอนุญาต โดยสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตได้หลายประเภทในครั้งเดียว 

• มีข้อมูลใบอนุญาตที่จ าเป็น จ าแนกตามแต่ละประเภท
ธุรกิจ 

• ผู้ใช้งานสามารถติดตามการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ 

• อ านวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาต ยกเลิก
ใบอนุญาต หรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ผ่านระบบ
ออนไลน ์

• สามารถขอใบอนุญาตทางธุรกิจได้ถึง 260 ประเภท 
จากหน่วยงานรัฐของสิงคโปร์มากกว่า 30 หน่วยงาน
ผ่าน OBLS 

Online Business Licensing Service 
(OBLS) 

สิงคโปร์ได้จัดท า OBLS ซึ่งเป็นระบบรองรับการยื่นส่งเอกสารทางธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจร เพ่ือยกระดับการด าเนินงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 

2. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ : Singapore (อันดับ 10) 
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กรณีศึกษา : ร บบ SSM ของปร เทศมาเลเซีย 

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ 
ของปร เทศมาเลเซีย 

• ยื่นจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล
ภาครัฐ MyCoID portal 

• ยื่นเอกสารประกอบการขอจัดตั้ งธุรกิจผ่านระบบ
ออนไลน์ SSM e-Lodgement โดยสามารถด าเนิน
ธุ รกรรมได้ เ บ็ ด เส ร็ จ  ณ  จุ ด เ ดี ยว  ผ่ าน เ ว็ บ ไซต์ 
https://www.ssm.com.my ตั้งแต่การยื่นจดทะเบียนธุรกิจ 
ลงทะเบียนภาษี และลงทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตน 

• ให้บริการ Post - incorporation package (Company 
seal, share certificates and statutory books) 

ผู้ประกอบการ 

จองช่ือนติิบุคคล 
ผ่านMyCoID portal      

ท าธุรกรรมออนไลน แล  download แบบฟอร ม
ผ่านเ ็บไซต  https://www.ssm.com.my 

ยื่นแบบฟอร ม เอกสารหลักฐาน 
ออนไลน  

เพิ่มจุดให้บริการในรูปแบบ  
Mobile Counter 

2. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Malaysia (อันดับ 18) 
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ที่มา และแนวคิดส าคัญ 1 

2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลศิ 
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บริการภาครัฐเพื่อภาคธรุกิจ : Biz Portal  

4 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 

แนวทางการพัฒนางานบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ : Biz Portal 
3.1 ความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนาระบบ Biz Portal 
3.2 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนินงานปัจจุบัน 
     3.3.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย (ก่อนมีระบบ Biz Portal) 
     3.3.2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
     3.3.3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
     3.3.4 การด าเนินการตามแผนระยะต่อไป 
3.4 ความเห็นจาก Worldbank ในการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Reform Update Feedback) 
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1. เป็นด้านแรกของการด าเนินธุรกิจ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว แต่ขาดความเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลและงานบริการร่วมกัน 

3. เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ 

3.1 แบบฟอร์มมีจ านวนมาก และซ้ าซ้อน 

3.2 เอกสารและหลักฐานใช้หลายชุด และซ้ าซ้อน 

3.3 ต้องติดต่อยื่นแบบฟอร์ม เอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง 

3.4 เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ใช้ระยะเวลานาน ท าให้เสี่ยงต่อความไม่โปร่งใส 

3.1 ความจ าเป็นในการด าเนินการพฒันาระบบ Biz Portal 
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3.2 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ส านกังานประกนัสังคม 
พัฒนา ปรับปรุงบริการ (ขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน) และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงงานบริการระหว่างหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศกลาง 

ส านกังาน ก.พ.ร. 
ศึกษารูปแบบการให้บริการ จ านวนขั้นตอน แบบฟอร์ม 

เอกสารหลักฐาน รวมท้ัง ส ารวจความพร้อมและความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงานน ามาออกแบบกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงแบบฟอร์ม และ

กระบวนการ (Process Improvement)  

ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
ออกแบบสถาปัตยกรรม พัฒนา และให้บริการระบบกลาง  

หรือบริการน าร่องต่าง ๆ รวมทั้ง ให้บริการ สนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

อาทิเช่น เครือข่าย GIN บริการ G - Cloud  
และให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคในการเชื่อมโยงข้อมูล  
การปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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จองชื่อนิติบุคคล จดท เบียนหนังสือ 
บริคณห สนธ ิ

ขอขึ้นท เบียนนายจ้าง 
 ยื่นข้อบังคับการท างาน จดท เบียนธุรกิจ 

ชื่อ ที่อยู่ผู้จองออนไลน ์

ชื่อท่ีต้องการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กรณีการจดท เบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
    

แบบฟอร ม 
1) ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) :(1) 
2) หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) :(1) 
3) แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.1-ว.5 แล้วแต่กรณี) :(1) 
4) แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 

(เฉพาะกรณี) :(1) 
5) หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) :(1) 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน :(1) 
2) หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมอืชื่อ :(1) 
3) แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล :(1) 
4) หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท

เพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง :(1) 

1) ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) :(1) 
2) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) :(1) 
3) รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) :(1) 
4) รายละเอยีดกรรมการ (แบบ ก.) :(1) 
5) แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด :(1) 
6) รายงานการประชุมตั้งบริษัท :(1) 
7) หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท :(1) 
8) ข้อบังคับ (ถ้ามี) :(1) 
9) แบบ สสช.1 :(1) 
10) แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 

 (เฉพาะกรณ)ี :(1) 
11) หนังสือมอบอ านาจ :(1) 
 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน :(2) 
2) หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมอืชื่อ :(1) 
3) หลักฐานการรับช าระค่าหุ้นท่ีบริษัทออกให้แก ่

ผูถ้ือหุ้น :(1) 
4) เอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรอง

สถานะการเงินของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี :(1) 
5) หนังสือยนืยนัของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะ

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่บริษัท :(1) 
6) หลักฐานซ่ึงแสดงว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ :(1) 
7) บัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินท่ี

น ามาลงทุน :(1) 
8) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านักงาน :(1) 
9) หนังสือยนิยอมให้ใช้สถานท่ีท่ีตั้งส านักงาน :(1) 
10) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ท่ีตั้งส านกังาน :(2) 
11) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม (กรณีส่ง

ไปรษณีย์) :(1) 

เอกสารหลักฐาน 

ไม่ใช้เอกสาร 

1) แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) :(1) 
2) หนังสือน าส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

(สปส.1-02) :(1) 
3) แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) :(1) 
4) แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ส าหรับผู้เคยยื่น

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 แล้ว 
(สปส.1-03/1) :(1) 

5) หนังสือมอบอ านาจ :(1) 
 
 

1)  ส าเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน
นายจ้าง :(1) และลูกจ้าง  
(ขึ้นอยูก่ับจ านวนลูกจ้าง) :(1) 

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดนิติบุคคล :(1) 
3) แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ :(1) 
4) ส าเนาใบทะเบยีนภาษี (ภ.พ.20) หรอื (รง.4) ฯลฯ :(1) 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง :(1) และลูกจ้าง 

(ขึ้นอยูก่ับจ านวนลูกจ้าง) :(1) 

เอกสารที่ออกโดยภาครัฐ 

30  ัน (20 นาที) (1  ัน) (1  ัน) (30 นาที) 

1)  ข้อบังคับการท างาน (ประกาศใช้ใน 15 วัน
นับแต่มีการจ้าง) :(1) 

Fast track  เอกสารครบถ้ น ถูกต้อง จดท เบยีนไดภ้ายใน 1  ัน 

          3.3.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย (ก่อนมีระบบ Biz Portal) มีขั้นตอนที่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน แบบฟอร์มจ านวนมา และ
เอกสารหลักฐาน มีความซ้ าซอ้น สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการคัดกรองเอกสาร และใชเ้วลาในการพิจารณานาน... 

 

4 ขั้นตอน 22 แบบฟอร์ม 20 เอกสารหลักฐาน  
(ออนไลน์ 1 ขั้นตอน) 

1) 1) 

1) 1) 1) 

8) 

3) 

3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปัจจุบัน 
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แนวทางการพัฒนางานบริการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะหลัก... 

ระบบงานบริการแบบใช้เอกสาร 
Paper-based Transactions 

ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารด้วย
ตนเองที่หน่วยงาน 

1 

ระบบงานบริการแบบไร้เอกสาร  
Electronic Transaction 

ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2 

Investment 

ระบบบูรณาการงานบริการ 
ข้ามหน่วยงาน 

Integrated Government Services 

ภาครัฐใช้ระบบบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน เพื่อให้
ผู้ประกอบการท าธุรกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร
ที่ภาครัฐมีอยูแ่ล้ว 

3 
Investment 

            3.3.2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้เสนอแนวทางการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ: ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting 
a Business) เพ่ือยกระดับงานบริการภาครัฐให้สามารถบูรณาการงานบริการข้ามหน่วยงาน (Integrated Government Services) 
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3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปัจจุบัน (ต่อ) 
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3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปัจจุบัน (ต่อ) 

จองชื่อนิติบุคคล จดท เบียนหนังสือ 
บริคณห สนธิ 

ขอขึ้นท เบียนนายจ้าง 
 ย่ืนข้อบังคับการท างาน 

จดท เบียน
ธุรกิจ 

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

ตรวจสอบชื่อที่ต้องการและท าการจอง 

พิมพใ์บแจ้งผลการจองชื่อ ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

ยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ 

กรณีการจดทะเบียน 
จัดต้ังบริษัทจ ากัด 

Singapore Rank#10 

New zealand Rank#1 

Thailand Rank#96 

ช่องทางการให้บริการ 

เข้าชื่อซ้ือหุ้นตามจ านวน 

ประชุมต้ังบริษัทและแต่งตั้งกรรมการ 

ช าระค่าหุ้น ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง 

ผู้ประกอบการด าเนินการเอง 

ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นข้อบังคับการท างาน 

Insurance Agency 

    

 Fast track  เอกสารครบถ้ น ถูกต้อง จดท เบียนได้ภายใน 1  ัน 

ขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

Malaysia Rank#18 

 

 

 

         3.3.2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา (ต่อ) จากการศึกษาข้อมูล การขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย มีการให้บริการแบบออนไลน์ แต่ยังไม่สามารถกรอก
แบบฟอร์มและยื่นเอกสารหลักฐานผ่านระบบได้  ซึ่งเมื่อเทียบกับต่างประเทศล้วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล  แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน
ได้ในข้ันตอนเดียว และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัต ิอนุญาต 
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ผู้ประกอบการ 

ตั อย่างกรณีผู้ปร กอบการต้องการขอจัดตั้งธุรกิจ 

เข้าร บบกลางเพียง 1 ร บบ  
เพื่อด าเนินการขอจัดตั้งธุรกิจ 

ในปร เทศไทย 

ร บบบูรณาการงานบริการ 
ข้ามหน่ ยงาน 

Integrated Government 
Services 

3 
จองชื่อนิติบุคคล 

จดท เบยีนหนังสือ
บริคณห สนธิ 

จดท เบยีนธุรกิจ 
ขออนุญาต
ก่อสร้าง ขอใช้ไฟฟ้า ขอน้ าปร ปา 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  1. จองชื่อนิติบุคคล  2. จดทะเบยีนหนังสือ
บริคณห์สนธิ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ยื่นจดทะเบยีนธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5.1 ขอขึ้นทะเบียน
นายจา้ง 

ส านักงานปร กันสังคม 

5.2 ยื่นข้อบังคับ 
การท างาน 

กรมส ัสดิการแล 
คุ้มครองแรงงาน 

(กรณีมีลูกจ้างเกิน 10 คน) 

(ด าเนินการแล้ ว) 

  ร บบบูรณาการงานบริการธุรกิจ (Biz Portal) 
• Automization 
• Online 
• One stop service 

         3.3.2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา  (ต่อ) จากข้อเสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ (To be) (หน้า 24)  ส านักงาน ก.พ.ร.  
ได้ออกแบบระบบบูรณาการงานบริการข้ามหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนขอจัดตั้งธุรกิจผ่านช่องทางเดียว โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วย งาน  
ทั้งภาครัฐแบบครบวงจร และให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการข้อมูล เอกสาร หลักฐานได้ผ่านระบบ ลดการใช้กระดาษและเอกสารที่ซ้ าซ้อน 

ขอขึ้นท เบียน
นายจา้ง ยื่นข้อบังคับ

การท างาน 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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ระยะที่ 2 

กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้า 
นครหล ง 

การปร ปา 
นครหล ง 

3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปัจจุบัน (ต่อ) 



ส านักงาน ก.พ.ร. ไดศ้ึกษาและออกแบบระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานประกันสังคม กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างแท้จริง ลดระยะเวลา ขั้นตอน แบบฟอร์ม และเอกสาร
หลักฐานที่ซ้ าซ้อน และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างครอบคลุม โดยมีแนวทางการด าเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้.. 

biz.govchannel.go.th 

3    ขั้นตอน  
22  แบบฟอร์ม  
20  เอกสารหลักฐาน 

2    ขั้นตอน  
19  แบบฟอร์ม  
7    เอกสารหลักฐาน 

 29 กมุภาพนัธ ์2559 
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ภายในปี 2560 
 กอ่น 29 กมุภาพนัธ ์2559 

Starting  
a Business 

Getting  
Electricity 

Dealing  
with  

Construction 

biz.govchannel.go.th 

• กรมพัฒนาธรุกจิการค้า  
• ส านักงานประกนัสังคม  
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

• กรมพัฒนาธรุกจิการค้า  
• ส านักงานประกนัสังคม  
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

counter counter counter 

1. จดทะเบยีน
ธุรกิจ 

2. ขึ้น
ทะเบยีน
นายจา้ง 

3. ยื่น
ข้อบังคับ

การท างาน 

counter 

1. จดทะเบยีน
ธุรกิจ 

2.1 ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 
2.2 ยื่นข้อบังคับการท างาน 

• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
• ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• ส านักงานกรุงเทพมหานคร  
• การประปานครหลวง  
• การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) 
biz.govchannel.go.th 
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อยู่ระหว่าง 
ออกแบบและจดัท า single form 

DWC_gap analysis.pptx
DWC_gap analysis.pptx


ระบบบรูณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) 
biz.govchannel.go.th 

ศนูยร์วมงานบรกิารภาครฐัดา้นธุรกจิ 

• Single-sign on 

• Automization 

• Online (form & document) 

• One stop service 

• Service Reporting & Tracking 

ศนูยร์วมขอ้มลูการประกอบธุรกจิ 

Single-sign on จดทะเบยีนธุรกจิ ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง ยืน่ขอ้บงัคบัการท างาน 
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 3.3.3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 

1. ความพร้อมในด้านการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการให้บริการ  
e - Service แล้ว แต่ระบบยังไม่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการข้ามหน่วยงาน ส านักงานประกันสังคมมี 
e - Service แล้ว แต่ยังไม่สามารถแนบเอกสารผ่านระบบได้ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่มี 
e - Service เนื่องจากกฎระเบียบยังไม่สามารถรองรับการรับเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การขอจดทะเบียนธุรกิจมีหลายประเภทและแต่ละประเภทมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน การบูร ณาการ
แบบฟอร์มให้เป็นฟอร์มเดียวจึงต้องพิจารณาในหลายปัจจัย เนื่องจากประเภทของข้อมูลมีความหลากหลาย  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และเป็นข้อมูลที่ก าหนดไว้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละประเภทธุรกิจ 

3. การขออนุญาตก่อสร้างมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการร่วมกัน 
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม การบูรณาการระหว่างการขอใช้ไฟฟ้า
และน้ าประปามีรายละเอียดคล้ายคลึงกันและมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงงานบริการร่วมกันอยู่แล้ว จึงสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีเป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้ 

3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปัจจุบัน (ต่อ) 
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การด าเนนิงานของภาครฐัไทย เร่ิมด าเนินงาน หน่ ยงานรับผิดชอบ ข้อคิดเห็นจาก World Bank 

1. Single window ส าหรับการจดท เบียน
บริษัทแล การจ่ายค่าธรรมเนียม 

ตั้งแต่  
1 ธันวาคม 2558 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมกระบวนการยื่นจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทและการช าระเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 
ดังนั้น ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในรายงาน Doing Business 2017  

2.1 ผู้ปร กอบการสามารถขอท าตราปร ทับ
ของบริษัทแบบเร่งด่ น ด้วยการจ่ายช าระ
เงินเพ่ิมประมาณ 100 – 200 บาท ช่วยลด
ระยะเวลาจาก 4 วัน เหลือเป็น 2 วัน 

2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอการปรับปรุง
ปร ม ลกฎหมายแพ่งแล พาณิชย  (Civil 
and Commercial Code) มาตรา 1128 
ในการยกเลิกข้อเรียกร้องตราประทับ 

ตั้งแต่ 
มิถุนายน 2558 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถท าตราประทับเร่งด่วนได้ 
โดยเสียค่าบริการเพ่ิมขึ้น ข้อมูลดังกล่าวนี้ทางทีมวิจัยของ 
World Bank จะน าไปเผยแพร่ในรายงาน Doing Business 
2017 และจะติดตามการเสนอแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การใช้ตราบริษัท รวมถึงใบหุ้น และจะอัพเดทข้อมูลต่อไป 
 

3. การลดขั้นตอนที่เกี่ย ข้องกับการยื่นส าเนา
ข้อบังคับการท างาน สามารถยื่นในระหว่าง
ขอจัดตั้งบริษัท ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน 
หรือยื่น  ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือยื่น
ออนไลน์ทางระบบ Biz Portal  

ตั้งแต่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิสามารถยื่นในระหว่างขอจัดตั้ง
บริษัทนั้นเป็นกระบวนการที่มีอยู่ เดิม ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในรายงาน Doing Business 2017 แต่ทาง
ทีมวิจัยจะติดตามกระบวนการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แ ร ง ง า นอนุ มั ติ ข้ อบั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ ก า รท า ง าน  ( work 
regulations) ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลต่อไป 
 

3.4 ความเห็นจาก Worldbank ในการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจ  
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การด าเนนิงานของภาครฐัไทย เร่ิมด าเนินงาน หน่ ยงานรับผิดชอบ ข้อคิดเห็นจาก World Bank 

4. Biz Portal เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวทางออนไลน์ (online one-stop 
service) เพ่ือจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการ
ยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยจะขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึง
การขออนุญาตก่อสร้างและการเชื่อมต่อไฟฟ้า
ได้ภายในเดือนกันยายน 2559 

ตั้งแต่ 
29 กุมภาพันธ์ 

2559 

- ส านักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ส านักงานกรุงเทพมหานคร  
- การประปานครหลวง  
- การไฟฟ้านครหลวง และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคง 
จดทะเบียนที่หน่วยงานให้บริการเนื่องจากไม่ทราบว่ามีระบบ
ออนไลน์ ซึ่งดัชนีการเริ่มต้นธุรกิจสามารถน ามาประเมินระบบ
ออนไลน์ได้ เมื่อมีจ านวนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ
ดังกล่าวเกินร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ 
ประเด็นนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงในรายงาน Doing Business 
2017 โดยทางทีมวิจัยจะติดตามการใช้ระบบออนไลน์และ
อัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นในรายงาน 

5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ในร ห ่างการ
พัฒนาร  บบ  e-Registration โ ดยกา ร
ลงทะเบียนออนไลน์ช่วยลดการใช้กระดาษ 
อ านวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจในด้านการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ าย ประหยัดเวลาโดยลด
ระยะเวลาจาก 27.5 วัน เหลือเพียง 4.5 วัน และ
ลดโอกาสการรับสินบนหรือการคอร์รัปชั่น 
ในรูปแบบอื่น ๆ  

จะด าเนินการ 
ในปี 2560 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากรายงาน Doing Business 2017 จะพิจารณาช่วงของ
การปฏิรูป (Reform) ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2558 
ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่ง e-Registration นั้นยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ข้อมูลนี้จึงไม่ได้เผยแพร่
ในรายงาน Doing Business 2017 ทางทีมวิจัยจะติดตามการใช้ 
e-Registration ใ น ปี ต่ อ ไ ป  แ ล ะ อั พ เ ด ท ข้ อ มู ล 
ที่จ าเป็นในรายงานฉบับหน้า 

3.4 ความเห็นจาก Worldbank ในการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (ต่อ)  
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ที่มา และแนวคิดส าคัญ 1 

2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลศิ 

32 

บริการภาครัฐเพื่อภาคธรุกิจ : Biz Portal  

3 

4 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 

แนวทางการพัฒนางานบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ : Biz Portal 
3.1 ความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนาระบบ Biz Portal 
3.2 บทบาทของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3.3 ผลการศึกษา ออกแบบ และการด าเนินงานปัจจุบนั 
     3.3.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย (กอ่นมีระบบ Biz Portal) 
     3.3.2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
     3.3.3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
     3.3.4 การด าเนินการตามแผนระยะต่อไป 
3.4 ความเห็นจาก Worldbank ในการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Reform Update Feedback) 

 



พัฒนาการของ Thailand 4.0 

4. การขับเคลือ่นประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 

Thailand  
1.0 

Thailand  
2.0 

Thailand  
3.0 

Thailand  
4.0 

ภาคการเกษตร 
Agriculture 

ภาคอุตสาหกรรมเบา 
Light Industry 

ภาคอุตสาหกรรมหนัก 
Heavy Industry 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
Value-Based Economy  
เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน                           

4 องค์ประกอบส าคัญ 

1. เปลี่ ยนจากเกษตรแบบดั้ ง เดิม  (Traditional 
Framing) เป็นการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Framing) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอด เป็น Smart Enterprises และ 
Startups ที่มีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึงสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

Smart 
Industry  

Smart City  Smart 
People  

e-Government  33 



ข้อมูลทั่วไป e-Government 

4. การขับเคลือ่นประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 (ต่อ) 

นิยาม  
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-Government คือ การที่ภาครัฐน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
พัฒนาหน่วยงานของรัฐ โดยการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชน ซึ่งมีระดับการให้บริการของภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

Reference: http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/apr2558-2.pdf 

ระดับการให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับการให้บริการข้อมูล
พ้ืนฐาน 

เป็นระดับการเผยแพร่ข้อมูล โดยหน่วยงานของรัฐ ต่าง ๆ จะต้องจัดให้มีเว็บไซต์ เพ่ือให้บริการข่าวสาร
ข้อมูลสู่ประชาชน โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณค่าต่อ การใช้งาน และมีความทันสมัย ซึ่งปัจจุบันหน่วยงาน
ของรัฐมีบริการข้อมูลพ้ืนฐานทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

ระดับการให้ข้อมูลที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 

ระดับการให้บริการธุรกรรม
ออนไลน์ 

ระดับการเชื่อมโยงข้อมูล
และธุรกรรมออนไลน์ข้าม

หน่วยงาน  
(Citizen Centricity) 

เป็นระดับที่มีการตอบโต้ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ 
กับประชาชนได้ประชาชน สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูล หรือแม้กระทั่งสร้างกระดานสนทนา เพ่ือให้
ประชาชนได้ร้องทุกข์ฝากปัญหาต่าง ๆ และมีการตอบกลับมาของหน่วยงานของรัฐในเวลาที่เหมาะสม 

เป็นระดับที่มีการท าธุรกรรมออนไลน์โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐที่ประชาชน
สามารถด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสมือนกับติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเอง เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐต้องสามารถด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยสมบูรณ์เหมือนร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
โดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการตัดขั้นตอนการให้บริการ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปท าธุรกรรมด้วยตัวเอง 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ระบบ e–Revenue เป็นระบบ การรับช าระภาษีประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน 

เป็นระดับการบูรณาการข้ามหน่วยงาน โดยหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรวมการ ให้บริการต่าง ๆ  
ที่ประชาชนต้องไปด าเนินการหลาย ๆ หน่วยงานของรัฐ ให้มาด าเนินการภายในหน่วยงานของรัฐ 
เพียงหน่วยงานเดียว เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว  
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พัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อขยายงานบริการ 
ให้ครอบคลุมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง  
ด้านการขอใช้ไฟฟ้า และขอน้ าประปา 

ลงนามความร่วมมือ 
ในการน าร่องด าเนินการ 

ตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน 
และการบริการภาครัฐ 
(กระทรวงมหาดไทย)  

Starting  
a Business 

Getting  
Electricity 

Dealing  
with  

Construction 

biz.govchannel.go.th 

ด าเนินโครงการจ้างวิเคราะห์ 
เพื่อขยายผลระบบศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ  

(Biz Portal) 
(ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
ภายในปี 2560 

ด าเนินโครงการยกระดับ 
การพัฒนาการให้บริการภาครัฐ

แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Central BizBox) 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

การด าเนินการตามแผนระยะต่อไป 
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               การด าเนินการตามแผนระยะต่อไป เพ่ือขยายงานบริการให้ครอบคลุมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ขอใช้ไฟฟ้า และขอน้ าประปา โดยมีโครงการ  
ที่ด าเนินการ ดังนี้ (1) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central BizBox) และ (2) โครงการจ้างวิเคราะห์เพ่ือ
ขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) นอกจากนี้ ยังมีการลงนาม MOU ในการน าร่องด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  



โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสรจ็ทางอิเลก็ทรอนิกส์  
(Central BizBox) 
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biz.govchannel.go.th 

กุมภาพันธ์ 2559 
พัฒนาระบบ Biz Portal ระยะที่ 1 
• ยื่นค าขอที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ 

ผ่ า น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ท า ง 
biz.govchannel.go.th 
(1) การขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง 
(2) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
(3) การยื่นส าเนาข้อบังคับการท างาน 

กันยายน 2559 - มีนาคม 2560
พัฒนาระบบ Biz Portal ระยะที่ 2 
โครงการจ้ างวิ เคราะห์ เ พ่ือขยายผล 
ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ 
(Biz Portal)  
•บูรณาการการยื่นค าขอใน 1 แบบฟอร์ม 

(Single Form) เพ่ือขอขึ้นทะเบียน
นายจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และ
ยื่นส าเนาข้อบังคับการท างาน 

• ขยายงานบริการให้ครอบคลุมงานด้าน
การขออนุญาตก่อสร้าง ขอใช้ไฟฟ้า 
และขอน้ าประปาผ่านระบบ Biz Portal 

ปี 2560 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลและงานบริการด้าน 
การออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ 
แก่นิติบุคคล 
โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการ
ภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central BizBox) 
• ศึกษาวิเคราะห์งานบริการที่เกี่ยวกับการ

ออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ 
เ พ่ื อก า หน ด แน ว ทา ง ก า ร จั ด ท า 
Electronic Inbox for Business 
(BizBox) เพ่ือให้ภาครัฐออกใบอนุญาต
ทางราชการแบบ e - Certificate และ
จัดส่งให้ผู้ประกอบการผ่าน BizBox 

ปี 2560 - 2561 
พัฒนาระบบ e - Certificate เพื่อ
ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal 
• พัฒนาและให้บริการ Central 

BizBox ผ่าน Biz Portal และ
ขยายผลให้ ครอบคลุ มการ 
ขออนุญาตทางราชการต่าง ๆ 

       ส าหรับแผนงานกิจกรรมที่ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล 
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central BizBox) จะเป็นการพัฒนาระบบให้สามารถบริการครอบคลุมงานบริการนิติบุคคล 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรอง ออกใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ที่ออกโดยภาครัฐ โดยการศึกษาความเป็นไปได้  
ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและงานบริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคล พร้อมจัดท าแผนแม่บท  
ในการพัฒนางานบริการผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะได้ด าเนินการในระยะต่อไป  



MAKE SIMPLE BE MODERN 


